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RESUMO 

 

 

PEREIRA, Juliana. Turismo e estratégia: um estudo de caso referente às estratégias 

adotadas pelo SESC, unidade Santa Catarina, para inserir a Base da Pirâmide no segmento 

turístico, seguindo o referencial teórico de Prahalad. 2009. 116 f. Trabalho de Conclusão de 

Estágio (Graduação em Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis, 2009.  

 

 

 

A evolução do setor turístico no Brasil representa uma oportunidade para o desenvolvimento 

socioeconômico do território e cria uma expectativa sobre a importância da atividade para a 

melhoria na qualidade de vida da população e a inclusão social nos espaços turísticos. Com 

base neste contexto, definiu-se o objetivo do presente estudo, sendo o de analisar as 

estratégias do SESC – unidade Santa Catarina, referente ao seu programa de Turismo Social, 

seguindo os fundamentos de Prahalad. Para isto utilizou-se um referencial teórico sobre 

conceito de turismo, sua relevância no segmento de serviços e na economia, a segmentação 

desse mercado e o turismo social. Apresentou-se também informações referentes ao acesso da 

Base da Pirâmide no mercado econômico e no segmento de turismo, assim como os conceitos 

de planejamento, sua importância no turismo e definições de estratégia, o que permitiu a 

pesquisadora ter embasamento suficiente para efetuar a análise estabelecida e obter os 

resultados da pesquisa. A metodologia empregada no presente estudo possui características 

descritiva/explicativa, com caráter qualitativo, apresentado em forma de estudo de caso. Os 

métodos de coleta de dados utilizados foram análise documental, entrevistas e observação. Os 

participantes do estudo, ou seja, as pessoas que contribuíram com as informações relevantes 

para que o trabalho fosse realizado, pertencem ao Departamento Regional do SESC, unidade 

Santa Catarina, os contatos foram realizados com o setor de Recursos Humanos e Turismo 

Social. Para identificar a estratégia e o conjunto de atividades envolvidas no programa foram 

analisados os procedimentos da modalidade de turismo emissivo do SESC-SC. Verificou-se 

que a Instituição desenvolve como estratégia, a oferta de uma estrutura adequada para inserir 

a Base da Pirâmide no segmento turístico, no qual as ações estratégicas e os recursos 

disponíveis podem ser observados em todos os procedimentos do turismo emissivo. Após as 

análises dos dados constatou-se que os resultados obtidos com as ações estratégicas são 

satisfatórios e desempenham o proposto de inclusão social. 

 

 

 

Palavras-chave: Turismo, Turismo Social, Base da Pirâmide, SESC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento do mercado turístico no Brasil foi estimulado pelo 

desenvolvimento socioeconômico da população e pela implantação de programas que 

visavam estimular e intensificar a atividade turística no país. O Brasil está se tornando, 

ainda de forma tímida, um mercado turístico competitivo e bastante atrativo. Já são 

inúmeros os investimentos no setor turístico em infra-estrutura básica e turística. 

Não só o turismo mudou no Brasil, mas o país está se transformando com o 

fortalecimento da política nacional do turismo. O Brasil está inserido em um cenário 

favorável e o turismo segue essa tendência. De junho a julho de 2009, houve um 

aumento de 25% no número de desembarques na aviação doméstica, e de julho para 

agosto o aumento foi de 23%, em um mês tradicionalmente de baixa temporada (MTur, 

2009). 

Além dos mecanismos e diretrizes que orientam os investimentos do governo 

federal, um ciclo de desenvolvimento do setor turístico ganhou força com a criação do 

Ministério do Turismo - MTur, em 2003, iniciativa esta que contribuiu para a efetiva 

estruturação do setor. Esta é uma década diferente para o turismo nacional e o 

planejamento estratégico desta atividade econômica assume um papel importante e 

essencial. 

O aumento do turismo se desenvolveu também devido a maior importância dada 

ao tempo livre e a necessidade cada vez maior que o indivíduo possui em se desvincular 

das atividades rotineiras e estressantes do dia a dia. 

Há alguns anos atrás o turismo era tratado no Brasil como um setor econômico 

periférico, uma atividade que se desenvolvia quase por inércia e para a qual o país já 

tinha tudo de que precisava: paisagens naturais fascinantes, um povo hospitaleiro e 

diversidade cultural. Atualmente, esse é um setor em intensa transformação, com 

impactos evidentes sobre toda a economia brasileira, pois compreende uma cadeia de 

negócios que se estende por uma infinidade de atividades. 

Em virtude às evidentes potencialidades do turismo, diversas regiões brasileiras 

buscam qualificar seus espaços, por meio de planos e ações que tem como objetivo a 

expansão da atividade.  Em um território com potencial turístico, a atividade 

consolidada de forma planejada pode se transformar em instrumento na atração de 
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investimentos, geração de emprego e renda, no seu sentido mais amplo pode se tornar 

uma oportunidade de inclusão social. 

Nos últimos anos, o governo tem concentrado esforços em políticas públicas 

para desenvolver o turismo brasileiro, procurando baratear o deslocamento interno, 

desenvolvendo infra-estrutura turística e capacitando mão-de-obra para o setor. 

A evolução do setor turístico no Brasil representa uma oportunidade para o 

desenvolvimento socioeconômico do território e cria uma expectativa sobre a 

importância da atividade para a melhoria na qualidade de vida da população e a inclusão 

social nos espaços turísticos. 

O Ministério do Turismo – Mtur, possui como objetivo desenvolver o turismo 

como uma atividade econômica auto-sustentável em geração de empregos e divisas, 

proporcionando inclusão social. 

Conforme menciona Rua (2006), o turismo pode contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e para a inclusão social, pois agrega um conjunto de 

dimensões favoráveis, proporcionando a ruptura do isolamento. 

Nesse contexto de inclusão e melhoria na qualidade de vida da população, surge 

o turismo social, segmento este que amplia as possibilidades de turismo para às 

camadas populares, criando uma alternativa de democratização do turismo e 

contribuindo para a inclusão, uma vez que favorece a coesão social. 

Para Prahalad e Stuart (2002), o futuro dos negócios está na Base da Pirâmide, 

ou seja, nas classes menos favorecidas. Criar produtos e serviços acessíveis às camadas 

populares é uma forte estratégia para a diminuição da pobreza. O turismo social visa 

atender esses consumidores, mas para isso se faz necessário o desenvolvimento de 

estratégias voltadas para inserir a Base da Pirâmide de forma efetiva no mercado 

turístico. 

O turismo social enquanto modalidade comercial, isto é envolvendo negócios 

turísticos (pacotes, hospedagem, alimentação), já é uma realidade exercida pelos 

consumidores de baixa renda, ainda que de maneira incipiente. De certa forma, o 

principal desafio da promoção desse segmento turístico implica no estímulo a 

organização, ao desenvolvimento e a expansão dessa atividade.  

A prática do turismo social ainda não é desenvolvida no Brasil com a mesma 

intensidade que é praticada nos países europeus. As iniciativas existentes no Brasil são 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
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principiantes e voltadas em quase sua totalidade para o bem-estar, no qual se destaca o 

Serviço Social do Comércio – SESC, com o seu programa de Turismo Social. 

Com base no que foi exposto e na necessidade de implantar na sociedade 

programas estrategicamente voltados para o turismo social, elaborou-se o seguinte 

problema de pesquisa: Quais as estratégias utilizadas pelo SESC – unidade Santa 

Catarina, para incluir a Base da Pirâmide no segmento de turismo? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Com o propósito de responder ao problema de pesquisa anteriormente exposto 

foram articulados os seguintes objetivos, a saber: 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as estratégias do SESC – unidade Santa Catarina, referente ao seu 

programa de Turismo Social, seguindo o referencial teórico de Prahalad. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Para que o objetivo geral do estudo seja alcançado foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

 

a) descrever o histórico do SESC – unidade Santa Catarina; 

b)  identificar as estratégias e o conjunto de atividades, do SESC-SC no campo 

de Turismo Social; 

c)  identificar os recursos disponíveis para o alcance das estratégias; 

d) avaliar os resultados do processo estratégico no campo de Turismo Social, 

seguindo o referencial teórico de Prahalad. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Todo projeto apresenta um objetivo geral que se desdobra em objetivos 

específicos, e uma justificativa que explica os fatores da escolha do tema e argumentos 

da importância do projeto.  

Castro (1981), indica que características de um projeto devem ser delineadas 

com base nos critérios de originalidade, importância e viabilidade. Embora a 

caracterização isolada com base em cada um dos atributos mencionados não se constitui 

tarefa árdua, o maior desafio consiste na abrangência simultânea dos três atributos.  

O autor considera que um tema original é aquele cujos resultados têm o 

potencial de surpreender. Com base nesse conceito é possível assegurar a ausência desse 

critério no estudo em questão. Nesse estudo cujo problema de pesquisa é analisar as 

estratégias utilizadas pelo SESC para incluir a Base da Pirâmide no segmento de 

turismo, o mesmo não possui o potencial de surpreender. Embora não existam muitas 

pesquisas referentes ao tema, segundo o conceito exposto, não pode ser considerado 

como original, pois as estratégias aplicadas parecem evidentes (tarifas acessíveis, 

programas de inclusão, entre outras).  

Um tema de pesquisa é considerado importante quando está de alguma forma 

ligado a uma questão decisiva que polariza ou afeta um segmento substancial da 

sociedade. Um tema pode também ser importante se está ligado a uma questão teórica 

que merece atenção continuada e literatura especializada (CASTRO, 1981). 

O estudo em questão é considerado importante tanto para o SESC – SC como 

para a acadêmica que realizou o estudo. Para o SESC - SC, pois por meio da análise das 

estratégias utilizadas em seu programa de Turismo Social será possível diagnosticar 

quais as ações precisam ser aprimoradas para que o programa efetivamente cumpra seu 

papel social. Para a acadêmica, pela contribuição do estudo, trazendo maior 

conhecimento teórico a respeito do assunto, assim como também a possibilidade de aliar 

o estudo prático com a teoria estudada.  

Em relação à viabilidade esta é caracterizada por Castro (1981), pela 

possibilidade de ser realizada a pesquisa levando-se em consideração a capacidade do 

provável pesquisador, os recursos financeiros, prazos, informações disponíveis, assim 

como o estado da teorização sobre o assunto. Qualquer desses fatores pode inviabilizar a 

realização da pesquisa, como por exemplo, o prazo pode ser insuficiente ao pesquisador, 
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não haver uma sistematização prévia do conhecimento na área, os dados necessários 

podem inexistir, ou mesmo sua coleta ser impossível.  

No que tange à viabilidade o estudo se mostrou viável já que a pesquisadora 

possui habilidades para realizar a pesquisa, dispõe de recursos financeiros para tal, 

disponibilidade de tempo suficiente para a realização da pesquisa, existe disponibilidade 

de informações para a realização do estudo e a teoria sobre o assunto é consistente. A 

viabilidade do estudo pode ser observada também pela acessibilidade do SESC - SC em 

disponibilizar informações necessárias para a elaboração do projeto, através da coleta de 

dados por meio de entrevistas com os responsáveis pelo programa analisado em 

questão. 

Gil (2002), salienta que é de extrema relevância que o estudante, no 

desenvolvimento de sua monografia ou dissertação de mestrado, escolha um tema que 

esteja diretamente relacionado com os seus interesses, não obstante torna-se necessário 

também dispor de certo conhecimento sobre o tema escolhido. O tema desenvolvido 

neste trabalho é do interesse da pesquisadora que o desenvolveu, já que a mesma possui 

interesse em desenvolver projetos profissionais focados na Gestão do Turismo. 

Além das razões mencionadas anteriormente foram relevantes na escolha do 

tema do estudo os possíveis benefícios que a pesquisa pode trazer para o SESC - SC, a 

importância para a formação acadêmica da pesquisadora, bem como a aplicabilidade do 

estudo para demais instituições que apresentarem interesse em investir recursos no 

segmento de Turismo Social ou para investimentos em empreendimentos que 

possibilitem a inclusão da Base da Pirâmide de forma efetiva na economia. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para embasar o presente estudo buscou-se descrever as principais idéias da 

Organização Mundial de Turismo – OMT, do Ministério do Turismo – MTur, dentre 

outros sobre o assunto. Primeiramente pontuou-se o conceito de turismo, sua relevância 

no segmento de serviços e na economia, a segmentação desse mercado e o turismo 

social. Na seqüência apresentaram-se informações referentes ao acesso da Base da 

Pirâmide no mercado econômico e no segmento de turismo, por meio de programas 

sustentados nas idéias de turismo social. Posteriormente mencionaram-se os conceitos 

de planejamento, sua importância no turismo e definições de estratégia. 

 

2.1 TURISMO 

 

2.1.1 Conceito 

 

De acordo com a OMT (apud Roseno, 2006), o turismo é o deslocamento a 

lugares distintos do seu entorno habitual, permanecendo pelo menos 24 horas ou um 

pernoite e no máximo um ano no local visitado, com fins de lazer, negócios e outros.  

Conforme De La Torre (1997, p. 19), “o turismo é um fenômeno social que 

consiste no deslocamento voluntário e temporário de pessoas que, por motivos de 

recreação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de residência, para outro, no 

qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas 

inter-relações de importância social, econômica e cultural”.  

Conforme dados da Organização dos Estados Americanos – OEA (apud Lemos, 

2003), o turismo é o movimento migratório, até um limite máximo de 90 dias, seja 

internacional ou nacional, sem propósito de longa permanência e sem exercício de uma 

atividade ou profissão remunerada. O objetivo pode ser por prazer, comercial ou 

industrial, cultural, artístico ou científico.  

O turismo pode ser definido como “atividade que envolve o deslocamento 

temporário de pessoas para outra região, país ou continente, visando à satisfação de 

necessidades outras que não o exercício de uma função remunerada” (CAMPOS E 

GONÇALVES, 1998, p. 10). 
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A maioria dos autores considera que o turismo é baseado em uma forma de 

deslocamento, porém a controvérsia se encontra na classificação do deslocamento. 

Ignarra (2003, p.25), qualifica de forma sucinta o turismo e as formas de deslocamento: 

 

Turismo é o deslocamento de pessoas de seu local de residência habitual por 

períodos determinados e não motivados por razões de exercício profissional 

constante. Uma pessoa que reside em um município e se desloca para outro 

diariamente para exercer sua profissão não estará fazendo turismo. Já um 

profissional que esporadicamente viaja para participar de um congresso ou 

para fechar um negócio em outra localidade que não a de sua residência 

estará fazendo turismo.  

 

Alguns autores conceituam o turismo não apenas pela questão do deslocamento, 

mas o conceituam relevando os fatores sociais e econômicos. É o caso de Dutra (2003), 

que faz referência ao turismo como sendo o movimento de indivíduos, um fenômeno 

social, econômico e cultural que envolve pessoas. É um ramo das ciências sociais e não 

das ciências econômicas, apesar de que esta última pode ser a razão de tal movimento, o 

turismo transcende as esferas das meras relações da balança comercial. 

Seguindo os parâmetros econômicos, Cunha (1997, p. 9) afirma que: 

 

O turismo abrange todas as deslocações de pessoas, quaisquer que sejam as 

motivações, que obriguem ao pagamento de prestações e serviços durante a 

sua deslocação e permanência temporária fora da sua residência habitual 

superior ao rendimento que, eventualmente, aufiram nos locais visitados. 

 

Para Trigo (1993), o turismo beneficia-se diretamente da nova ordem que surgiu 

nas sociedades pós-industriais, fruto de uma nova conjuntura internacional, das 

mudanças culturais e do crescimento econômico em alguns setores. 

Prado (2006), analisa que a atual proposta é desenvolver um conceito de turismo 

que transmita o conhecimento de valores éticos e culturais, ou seja, um turismo para o 

desenvolvimento humano com foco na inclusão.  

O conceito que soma os pontos de vista da maioria dos autores se define da 

seguinte maneira:  

Turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento temporário e 

voluntário de um ou mais indivíduos que, por uma complexidade de fatores 

que envolvem a motivação humana, saem de seu local de residência habitual 

para outro, no qual não exerçam atividades lucrativas ou remuneradas, 

gerando múltiplas inter-relações de importância cultural, socioeconômica e 

ecológica entre os núcleos emissores e receptores (MOTA, 2001, p. 43). 

 



23 

 

De acordo com Abitia (2006), diante das mudanças tanto econômicas como 

sociais, há uma necessidade de encontrar novas políticas para a atividade turística. É 

preciso que a política social do turismo se integre à política social a respeito de outras 

atividades próprias do tempo livre da população, como é o caso da cultura, do 

entretenimento e da educação. O desenvolvimento de segmentos na atividade turística 

se faz necessário para atender essa nova demanda. 

Haulot (1991), afirma que o turismo está recebendo maior atenção que as épocas 

precedentes de sua história, pois possibilita importante amplitude do movimento 

humano e pelo importante papel que desempenha na vida econômica dos países. 

Para Cooper et al (2001), as mudanças nos mercados turísticos estão claramente 

anunciadas e as respostas do setor a estes níveis de crescimento determinará o grau de 

sucesso e aceitabilidade do setor no futuro. Uma parte importante nesse processo é 

compreender as mudanças e desenvolver respostas apropriadas para a nova demanda. O 

turismo do futuro será flexível, segmentando, customizado e diagonalmente integrado, 

modificando o turismo praticado atualmente, ou seja, o turismo de massa, rígido, 

padronizado e empacotado, típico dos anos 70. 

 

2.1.2 Relevância do turismo na economia 

 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE (2009), o 

turismo tem crescido substancialmente nos últimos anos como um fenômeno econômico 

e social, razão pela qual as tradicionais descrições dessa atividade, baseadas, sobretudo 

nos aspectos socioculturais dos visitantes, têm sido complementadas por uma 

perspectiva de caráter econômico visando identificar e valorizar as contribuições 

geradas pelo turismo à economia dos países.  

A OMT (apud Cunha, 1997), classifica os efeitos econômicos do turismo em três 

grupos: efeitos globais, ou efeitos sobre a estratégia do desenvolvimento; efeitos 

parciais, aqueles que afetam agentes, setores, variáveis e macrodimensões fundamentais 

da economia nacional; e efeitos externos, aqueles que no domínio sócio-cultural, físico e 

dos recursos humanos são próximos dos efeitos econômicos. O quadro a seguir ilustra 

os efeitos econômicos supracitados: 
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Quadro 01: Informações referentes à classificação dos efeitos econômicos do turismo. 

 

Tipos de efeitos Objetivos da Política 

Econômica 

Efeitos Econômicos 

 

 

Globais 

1. Estratégia de 

desenvolvimento 

-Efeitos globais sobre a 

economia nacional; 

-Efeitos sobre a dependência 

externa e sobre a nova ordem 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parciais 

2. Crescimento dos 

setores produtivos 

 

 

 

 

 

 

3. Setor externo 

 

 

 

 

 

 

4. Setor público 

-Efeitos sobre a produção; 

-Efeitos sobre o emprego; 

 

 

 

-Sobre a balança de 

pagamentos; 

- Sobre a taxa de câmbio; 

-Sobre as relações reais de 

troca;  

-Sobre a oferta monetária e a 

velocidade de circulação da 

moeda; 

 

 

- Sobre as receitas públicas; 

- Sobre as despesas públicas; 
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5. Estabilidade dos preços 

 

 

6. Equidade dos preços 

 

 

 

7. Ordenamento do 

território  

 

 

 

- Efeitos sobre a inflação; 

- Efeitos sobre a especulação 

do solo; 

 

 

- Sobre a distribuição de 

rendimentos; 

 

 

- Sobre o desenvolvimento 

regional; 

- Sobre o meio rural; 

- Sobre os movimentos 

demográficos; 

 

 

 

 

 

 

Externos 

8. Utilização adequada e 

proteção dos recursos 

naturais e humanos 

 

 

9. Aspectos sócio-

- Sobre o meio ambiente; 

- Sobre a formação 

profissional; 

 

 

-Sobre os níveis e atitudes de 
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culturais consumo; 

- Sobre as alterações sociais e 

culturais. 

 Fonte: Adaptado de Cunha (1997, p. 240). 

 

 

  Para Cunha (1997, p. 35), a determinação dos efeitos do turismo é uma tarefa 

complexa, por este ser considerado um bem tangível, exigindo “uma abordagem integral 

que permita abranger a totalidade dos seus efeitos, o que não é garantido pelos 

instrumentos disponíveis”. 

De acordo com Serra et al (2009), o dado mais importante dos próximos anos 

para o turismo será o aumento no volume de viajantes. Conseqüentemente, o capital 

envolvido na atividade turística aumentará. Junto com a demanda, crescerá a oferta e a 

possibilidade de acessá-la. 

A contribuição da indústria do turismo para o Produto Interno Bruto - PIB, no 

Brasil, foi estimada em 2,8% em 2006 (US$ 25,3 bilhões), aumentando 

progressivamente, em termos nominais, para US$ 36 bilhões (2,7% do PIB) até 2016 

(MTur, 2009).  

Segundo o Boletim de Desempenho Econômico do Turismo, realizado pelo 

Núcleo de Estudos Avançados em Turismo e Hotelaria – NEATH da Escola Brasileira 

de Administração Pública e de Empresas – EBAPE/ Fundação Getúlio Vargas - FGV 

(2009), no setor de turismo 78% dos negócios apresentam expansão, 17% sinalizam 

para a estabilidade e 5% para a retração (saldo de 73%), revelando assim situação 

favorável no setor. Para o segundo semestre de 2009, os negócios deverão continuar se 

expandindo, de acordo com 87% do mercado pesquisado, sendo que somente 1% prevê 

retração. 

O turismo cresceu 76% em cinco anos e gerou 900 mil empregos no mesmo 

período, de 2000 a 2005, essas estatísticas do Ministério do Turismo - MTur (2009) 

confirmam o crescimento do segmento no Brasil. 

Em Santa Catarina, segundo dados da Santa Catarina Turismo S/A - SANTUR 

(2009), o turismo representa 12,5% do Produto Interno Bruto (PIB) local, o que 
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significa o montante de R$ 14,8 bilhões. Estima-se que o setor empregue meio milhão 

de pessoas em Santa Catarina. 

O Estado de Santa Catarina possui uma demanda turística bastante expressiva, 

sendo esta atraída tanto pelas características naturais, étnicas e históricas, como pelos 

povos e tradições diversas do Estado, impulsionando assim a economia local. A tabela a 

seguir confirma a expressiva movimentação de turistas no Estado, considerando os 

meses de alta temporada, ou seja, janeiro e fevereiro. 

 

Tabela 01: Informações referentes ao movimento estimado de turistas no estado de Santa Catarina nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2007 a 2009. 

 

 ORIGEM     2007     2008 2009 

NACIONAIS 3.539.198 3.794.388 3.836.294 

ESTRANGEIROS   468.954       509.035 518.318 

TOTAL 4.008.152 4.303.423 4.354.612 

Fonte: Adaptado de SANTUR/Gerência de Planejamento (2009). 

 

Pode-se perceber pela tabela 01, que o movimento de turistas nacionais é muito 

maior do que o de turistas estrangeiros, nos anos em questão. Outro fator importante é o 

aumento de turistas tanto nacionais como estrangeiros durante os três anos analisados 

pela pesquisa da SANTUR.  

Segundos dados disponibilizados pela SANTUR (2009), o setor turístico gera 

trilhões de reais no Brasil, a tabela a seguir expõe de forma mais detalhada os índices 

correspondentes ao gasto médio estimado por turista em Santa Catarina. 

 

Tabela 02: Informações referentes ao gasto médio diário estimado por turistas no estado de Santa Catarina 

nos meses de janeiro e fevereiro de 2007 a 2009. 

 

ORIGEM 2007 2008 2009 

NACIONAIS R$ 64,02 R$ 68,90 R$ 63,86 

 

ESTRANGEIROS R$ 75,21 R$ 82,90 R$ 73,35 
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Valor do Dólar R$ 2,12 R$ 1,75 R$ 2,31 

 

Fonte: Adaptado de SANTUR/Gerência de Planejamento (2009). 

 

  Por meio da tabela apresentada anteriormente, pode-se constatar que no período 

de 2007 a 2009, os turistas estrangeiros gastaram mais que os turistas nacionais, acredita-

se que essa diferença de consumo esteja diretamente vinculada ao maior poder aquisitivo 

dos turistas estrangeiros. Outro fator resultante da análise da tabela 03, indica que no 

período de 2008 para 2009, o gasto médio dos turistas nacionais e estrangeiros apresentou 

um decréscimo. Acredita-se que esse decréscimo esteja relacionado com a variação do 

dólar nos anos analisados, sendo que em 2008 o dólar era cotado a R$ 1,75 e em 2009 o 

dólar apresentava o valor de R$ 2,31.  

Os dados comprovam que o crescimento do setor de turismo em termos 

econômicos e sociais está cada vez mais visível no cenário global e nacional. O turismo 

é um setor estratégico para o desenvolvimento nacional, que oferece oportunidades a 

serem exploradas, mas que também apresenta desafios aos formuladores de políticas 

públicas em termos da adequada concepção e implementação de estratégias 

catalisadoras e potencializadoras de crescimento setorial. 

Para Roberto Zamboni, do Instituto de Pesquisa a Economia Aplicada – Ipea 

(2009), mais importante que discutir a participação do turismo na economia é observar o 

dinamismo do setor e sua contribuição para o desenvolvimento das regiões. O estudo 

sobre o mercado de trabalho nas Atividades Características do Turismo – ACT, 

apresenta que os empregos do setor foram menos afetados pela crise econômica em 

relação a outros segmentos. 

O setor de turismo influência de forma positiva a economia do país, confirmando 

a importância do planejamento estratégico de suas ações, contribuindo assim para 

maximização dos recursos disponíveis e otimização de resultados para esse setor em 

expansão.  

Os dados expostos anteriormente corroboram a importância do turismo na 

economia, no entanto quando se objetiva maximizar os resultados desse setor na 

economia é necessário estruturá-lo para tal resultado. A segmentação no turismo se 
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revela como um método preciso para a obtenção de informações necessárias para 

estruturação efetiva do turismo. 

 

2.1.3 Segmentação no turismo 

 

Para Nogueira e Cunha (2009), qualquer segmentação é uma abstração que tem 

como objetivo principal conhecer o cliente e o mercado. Exige abordagem pragmática e 

realista, pois não é simples encontrar relevância em muitos segmentos ou mesmo em 

nichos estabelecidos. Ao mesmo tempo, ela deve estimular a criatividade de quem a 

utiliza, fazendo sentido para cada negócio. 

Os autores ainda mencionam que existem empresas que armazenam muitas 

informações a respeito do comportamento do cliente e as utilizam para desenvolver seus 

segmentos. Outras empresas possuem poucas informações sobre seus clientes ou até os 

desconhecem. Para essa situação, a segmentação permite um salto qualitativo em 

relação ao conhecimento e atuação sobre seu mercado. 

A melhor maneira para estruturar e planejar o mercado turístico é por meio de 

sua segmentação, sendo esta uma técnica estatística que permite decompor a população 

em grupos homogêneos.  

Segundo Rodrigues (2003), a segmentação no turismo permite conhecer os 

principais destinos geográficos, os tipos de transporte, a composição demográfica dos 

turistas, como faixa etária, o nível econômico (renda), incluindo a elasticidade – preço 

da oferta e demanda, e de sua situação social. 

A segmentação é entendida pelo MTur (2009) como uma forma de organizar o 

turismo para fins de planejamento, gestão e mercado. Os segmentos turísticos podem 

ser estabelecidos a partir dos elementos de identidade da oferta e também das 

características e variáveis da demanda. 

De acordo com o MTur, as características da demanda determinam as alterações 

no volume e na qualidade da demanda. A elasticidade corresponde à vulnerabilidade em 

relação a mudanças na estrutura dos preços e nas diversas condições econômicas. Já a 

característica sensibilidade é vulnerabilidade em relação à condição sócio-política. E a 

sazonalidade indica a dependência das épocas de temporadas (férias, feriados etc), 

estações e condições climáticas.  
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O MTur ainda menciona as variáveis da demanda, sendo que estas podem ser 

classificadas em: fatores demográficos (idade, sexo); fatores sociológicos (crenças 

religiosas, profissão, estado civil, formação educacional, nível cultural); fatores 

econômicos (renda) e fatores turísticos (transporte e alojamento utilizado, destinos 

preferidos, objetivo e duração da viagem, atividades de entretenimento). 

Conforme Cunha (1997), os tipos de turismo podem ser identificados de acordo 

com as intenções e motivações dos viajantes, o que permite avaliar e adequar a oferta 

existente e desenvolver as motivações da demanda. 

Para o MTur (2009), a partir da oferta, a segmentação define tipos de turismo 

cuja identidade pode ser conferida pela existência, em um território, de: atividades, 

práticas e tradições (agropecuária, pesca, esporte, manifestações culturais, 

manifestações de fé); aspectos e características (geográficas, históricas, arquitetônicas, 

urbanísticas, sociais) e determinados serviços e infra-estrutura (de saúde, de educação, 

de eventos, de hospedagem, de lazer). 

Os produtos e roteiros turísticos são definidos com base na oferta (em relação à 

demanda), de modo a caracterizar segmentos ou tipos de turismo específicos. Assim, as 

características dos segmentos da oferta é que determinam a imagem do roteiro, ou seja, 

a sua identidade, e embasam a estruturação de produtos, sempre em função da demanda. 

Esta identidade, no entanto, não significa que o produto só pode apresentar e oferecer 

atividades relacionadas a apenas um segmento - de oferta ou de demanda (MTur, 2009). 

Rodrigues (2003) afirma que a segmentação traz inúmeras vantagens, como 

economia de escala para as empresas turísticas, aumento da concorrência do mercado, 

criação de políticas de preços e propagandas especializadas. 

Segundo o MTur (2009), o Caderno de Segmentação do Turismo visa esclarecer 

a formação e as peculiaridades dos segmentos do turismo no País, que podem ser 

caracterizados pelas atividades e tradições, aspectos e características, serviços e infra-

estrutura, além da observação às demandas. Este manual atende ao programa de 

Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil e analisa as 12 categorias do Turismo 

nacional: Turismo Social, Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo de Estudos e 

Intercâmbio, Turismo de Esporte, Turismo de Pesca, Turismo Náutico, Turismo de 

Aventura e Turismo de Saúde. 

Analisando os dados expostos pelo MTur (2009), é possível evidenciar que 

nesse processo de organização e segmentação, o Turismo Social vem sendo ajustado 
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sob uma nova concepção, como uma forma de se conduzir e praticar a atividade 

turística, visando promover a igualdade de oportunidades, sem discriminação, acessível 

a todos, de maneira solidária, em condições de respeito e sob os princípios da 

sustentabilidade e da ética.  

Portanto, as premissas, estratégias e ações definidas para o Turismo Social são 

transversais a todos os segmentos ou tipos de turismo, como forma de se promover a 

inclusão pela atividade turística. 

 

2.1.4 Turismo Social 

 

Um breve histórico se faz necessário antes de introduzir os conceitos de turismo 

social. Como relata Falcão (2006), o conceito de turismo social surgiu na França, em 

1937, estimulado pela criação da Tourisme – Vacances Pour Tours, entidade gerida por 

trabalhadores. Na década de 30, também surge em Portugal a Fundação Nacional para a 

Alegria no Trabalho, entidade de subsídios às ações turísticas coletivas. 

Na Convenção da Organização Social do Trabalho em 1936 (apud Falcão, 

2006), na França, foi criada a primeira Secretaria do Lazer em âmbito governamental. 

Na ocasião, o governo francês declarou: 

 

Em um país democrático não se podem paramilitarizar os lazeres, as 

distrações e os prazeres das massas populares, nem transformar a alegria, 

habilmente distribuída, em meio de fazer a população não pensar. Nós 

desejamos que o operário, o agricultor e o empregado encontrem no lazer a 

desvinculação, em termos de pressupostos básicos, do turismo social da 

mobilização político-partidária, como se estabelecera em seus primórdios. 

 

Falcão (2006) complementa que nos países em desenvolvimento, as experiências 

mais significativas são identificadas na Argélia, Argentina, Chile e México. No México, 

por exemplo, o turismo social é contemplado pela Lei Federal de Turismo, 

compreendendo que os meios concedam facilidades para que as pessoas de recursos 

limitados viajem com fins recreativos, em condições adequadas de economia, segurança 

e comodidade.  

Abitia (2006), afirma que no caso do Brasil, o projeto de desenvolvimento do 

turismo não era capaz de crescer rapidamente em mercados tradicionalmente 

deprimidos, pois para incorporar a população ao consumo turístico eram necessários 

certos estímulos. Nos anos 70, o subsídio a atividade turística se generalizou, porém sua 
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visão era confusa e o conteúdo do ato turístico não era compreendido em sua totalidade, 

já que a lógica da massificação prevaleceu. 

Somente em 2003, o governo cria o Ministério do Turismo e em quatro meses 

após a posse, apresentou o Plano Nacional de Turismo - PNT 2003-2007, com 

audaciosas metas a serem cumpridas. Consta-se assim, que no Brasil a prática do 

turismo social é algo muito recente e geralmente é relacionado ao turismo de massa. 

  O quadro a seguir demonstra a evolução do turismo social no Brasil. 

 

Quadro 02: Informações referentes aos fatos que marcaram a trajetória do turismo social no Brasil. 

 

                              Ano                 Fato 

                  1945 Criação da Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

- CNC 

                  1946 Criação do Serviço Social do 

Comércio - SESC 

                  1948 Abertura do Sesc Bertioga, 1ª 

Colônia de Férias  

                 1977 Lançamento do Plano Nacional de 

Turismo, pela Embratur 

           13 dez. 1977 Lei 6.505 – Art. 2º, item VII 

               1982 Projeto Turismo Operário – Santa 

Catarina 

          05 jul. 1983 Deliberação Normativa Embratur 

115 – Política Nacional de Turismo Social 

do Trabalhador - PNTS 

            21 nov. 1986 Decreto 2.294 – Dispõe sobre o 

exercício e a exploração de atividades e 

serviços turísticos  
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               1988 Constituição Federal – Art. 180 

Promoção e Incentivo ao Turismo 

           11 jul. 1980 Deliberação Normativa 280 – 

Considerando a necessidade de 

diminuição da interferência do Estado no 

exercício das atividades econômicas 

executadas pela iniciativa privada, 

reduziu-se o de Deliberação Normativa 

baixada pela Embratur.  Essa revogação 

significou um retrocesso para o Turismo 

Social. 

         14 fev. 1992 Decreto 448 – Regulamenta 

dispositivos da Lei 8.181 (que dá nova 

denominação à Embratur, estabelece sua 

finalidade, competência e dá outras 

providências), dispõe sobre a Política 

Nacional de Turismo. 

                2003 Criação do Ministério do Turismo 

        29 abr. 2003 Lançamento do Plano Nacional de 

Turismo 

        10 dez. 2003 Instalação da Câmara Temática de 

Segmentação e Grupo Técnico temático 

de Turismo Social. 

 Fonte: Adaptação de Falcão (2006). 

 

 De acordo com Haulot (1991), a evolução do turismo social engloba 

movimentos de centenas de milhares de pessoas, resultando em progressos 

consideráveis como: legislações específicas, aumento de classes favorecidas, maior 

investimento financeiro, esforço contínuo em melhoramento e adaptação dos meios 

existentes. Em particular, ainda existe o problema de simplesmente satisfazer a 
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demanda, porém permite adequar a capacidade de compra de clientela, assim como as 

exigências de rentabilidade das instalações e dos equipamentos utilizados. 

 “Turismo Social é a forma de conduzir e praticar a atividade turística 

promovendo a igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o exercício da 

cidadania na perspectiva da inclusão” (MTur, 2009). 

Partindo desse conceito, o MTur orienta ações para o desenvolvimento do 

turismo independentemente da estratificação social: por um lado, enfoca aqueles que, 

pelos mais variados motivos (renda, preconceito, alienação etc.), não fazem parte da 

movimentação turística nacional ou consomem produtos e serviços inadequados; por 

outro, atenta para os que não têm oportunidade de participar, direta ou indiretamente, 

dos benefícios da atividade com vistas à distribuição mais justa da renda e à geração de 

riqueza. O turismo social não é visto apenas como um segmento da atividade turística, 

mas como uma forma de praticá-la com o objetivo de obter benefícios sociais. 

Ripoll (1986) considera que toda a forma de turismo é social, já que se 

desenvolve em sociedade, onde os integrantes dessa o praticam, organizam e vendem 

seus serviços. Por outro lado, para implementar um turismo social efetivo, deve-se 

considerar como algo público, equiparado com a segurança, saúde e educação pública, 

realizando planos de construção para uma estrutura de serviços especiais, financiada 

pelo Estado. 

Falcão (2006) conceitua o turismo social como uma atividade própria da 

sociedade industrial, porque gera uma ampla variedade de recursos e benefícios. A 

automatização dos processos produtivos proporcionou aos trabalhadores mais tempo 

livre, que pode ser dedicado à recreação e ao turismo. 

O Grupo Técnico Temático – GTT (apud Falcão, 2006), criou na segunda 

reunião realizada em 10 de fevereiro de 2004, a seguinte conceituação para turismo 

social, “forma de turismo que promove a inclusão social de todos, proporcionando 

qualidade de vida e exercício da cidadania pela utilização de meios e bens do arranjo 

produtivo do turismo, com aproveitamento sustentável dos recursos naturais e 

culturais.”  

O Bureau Internacional Du Tourisme Social – BITS (apud Falcão, 2006), é uma 

organização internacional, sem fins lucrativos, criada em 1963 para promover o acesso 

ao lazer, férias e turismo ao maior número de pessoas possível e para encorajar o 
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estabelecimento desse objetivo e a implementação dos meios necessários junto aos 

atores que compartilham da mesma responsabilidade.  

O BITS define por turismo social, “o conjunto de relações e fenômenos 

resultantes da participação no turismo das camadas sociais menos favorecidas, 

participação que se torna possível ou facilitada por medidas de caráter social bem 

definidas, mas que implicam um predomínio da idéia de serviço e não de lucro.” 

O Código Mundial de Ética do Turismo (apud MTur, 2009) dispõe que o 

turismo social tem por finalidade promover um turismo responsável, sustentável e 

acessível a todos, no exercício do direito que qualquer pessoa tem de utilizar seu tempo 

livre em lazer ou viagens e no respeito pelas escolhas sociais de todos os povos. 

O Comitê do Turismo Social da Europa (apud Falcão, 2006), conceitua turismo 

social como uma ação para criar condições que permita o acesso de vários setores da 

população ao turismo, por falta de insuficiência de meios econômicos, como também 

por falta de hábito, educação e informação. 

Para Ripoll (1986), o turismo social é uma espécie de movimento para 

minimizar as insuficiências econômicas e sociais na vida das pessoas, pois tem como 

intuito melhorar a situação daquelas pessoas que por limitações de seus meios, não 

podem viajar ou desfrutar de momentos de lazer. Esse movimento não compreende 

apenas a classe trabalhadora, mas também os estudantes, jovens, adultos e outros setores 

sociais, cujo denominador é a classe econômica de baixo poder aquisitivo. 

Ainda segundo o autor, os bens materiais e espirituais que atuam no turismo 

social, devem abranger a coletividade, razão que envolve o esforço privado, como as 

organizações, e o Estado, pois toda ação política orienta a um progresso social. O valor 

do turismo social é reconhecido universalmente por todos os países, e todas as partes 

devem realizar esforços para promovê-lo e orientá-lo. 

Para Ripoll (1986), o turismo social, chamado pelo autor de turismo popular, 

integra alguns aspectos importantes como: a necessidade das grandes massas populares 

terem acesso à recreação, ao descanso, as viagens, possibilitando conhecer novos 

horizontes tanto geográficos como humanos, e de canalizar recursos modestos, porém 

de grande importância de volume. 

Segundo Rua (2006), o turismo em si pode contribuir para o desenvolvimento 

sustentável e para a inclusão social porque agrega um conjunto de dimensões 

favoráveis. Pela sua própria natureza, o turismo opera pela ruptura do isolamento, 
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provocando o contato entre diferentes culturas e ocasionando interações de múltiplos e 

variados atores.  

O desenvolvimento do turismo social segundo Falcão (2006), busca 

institucionalizar e difundir a prática de turismo para as camadas populares, através de 

tarifas acessíveis, mas também promove encontros culturais, dimensão solidária e 

participativa, atividades educativas e o desenvolvimento das comunidades.  

A partir desse contexto percebe-se que a prática do turismo social amplia as 

possibilidades de turismo para demais classes, pois cria uma possibilidade de 

democratização do turismo, contribuindo para a inclusão, uma vez que favorece a 

coesão social. 

A prática do turismo social se destaca como um fenômeno de redistribuição de 

riqueza, sendo que seu desenvolvimento exige determinada oferta, de acordo com a 

realidade econômica e social da população. Segundo Falcão (2006), o turismo social se 

distingue do turismo “comercial”, principalmente pelo preço praticado, em geral 25% a 

40% mais baixos do que os praticados pelo setor comercial – quase sempre com o 

mesmo nível de conforto e instalações. 

Após a exposição de alguns conceitos de turismo social é possível notar a 

diferença entre o turismo social (para todos, de desenvolvimento) e o turismo de massa 

(comercial). Falcão (2006) afirma que ao introduzir uma relação de solidariedade entre 

os turistas e população local, com o objetivo comum de desenvolvimento sustentável, o 

turismo social difere-se totalmente do turismo de massa, este alienador e explorador dos 

recursos. 

Para Abitia (2006), o conceito de turismo social é algo mais amplo do que a 

diferenciação entre turismo de massa e social. Para o autor o turismo social se baseia em 

dois princípios fundamentais: a acessibilidade (que corresponde à aspiração de turismo 

para todos) e a solidariedade (que corresponde à aspiração de um turismo responsável). 

Esse dois princípios, se aplicados em seu conjunto, são os que outorgam ao lazer 

turístico uma qualidade social. Nenhum turismo é verdadeiramente social se não se 

baseia nesses princípios.   

Como já citado anteriormente o Mtur, desenvolve as diretrizes do Plano 

Nacional de Turismo - PNT, a fim de criar alternativas para desenvolver a vertente 

social do turismo. Essas alternativas são semelhantes aos princípios de Abitia, ou seja, 

desenvolver a função social do turismo. 



37 

 

O PNT 2007/2010 – uma Viagem de Inclusão é um instrumento de planejamento 

e gestão que coloca o turismo como indutor do desenvolvimento e da geração de 

emprego e renda no País. O Plano é fruto do consenso de todos os segmentos turísticos 

envolvidos no objetivo comum de transformar a atividade em um importante 

mecanismo de melhoria do Brasil e fazer do turismo um importante indutor da inclusão 

social. Uma inclusão que pode ser alcançada por duas vias: a da produção, por meio da 

criação de novos postos de trabalho, ocupação e renda, e a do consumo, com a absorção 

de novos turistas no mercado interno (MTur, 2009). 

O PNT (MTur, 2009) expõem uma inclusão na mais ampla acepção da palavra: 

inclusão de novos clientes para o turismo interno, inclusão de novos destinos, inclusão 

de novos segmentos de turistas,  de mais turistas estrangeiros, de mais divisas para o 

Brasil, de novos investimentos, de novas oportunidades de qualificação profissional e de 

novos postos de trabalho para o brasileiro.  

São propostas que abrem as portas do turismo nacional para que todos os 

brasileiros possam se beneficiar desse mercado. Seja como turista, empregado, 

prestador de serviço ou empresário. Seja por meio de cursos de qualificação 

profissional, da geração de novos empregos, da incorporação das camadas de mais baixa 

renda como clientes do mercado turístico, ou pela adoção de políticas segmentadas para 

aposentados, trabalhadores e estudantes (MTur, 2009). 

O turismo social está na pauta do PNT e desde seu lançamento o Ministério do 

Turismo compreende alternativas para desenvolvê-lo. Dentre as ações em andamento 

está a elaboração de uma política pública de turismo social, através de estudos do GTT, 

ligado à Câmara de Segmentação.  

Segundo Falcão (2006), os estudos do GTT indicaram alguns dos principais 

desafios do turismo social no Brasil, sendo eles: 

a) legislação: necessidade de inclusão na legislação turística vigente de um texto 

que contemple e incentive as iniciativas e ações de turismo social; 

b) financiamento: estabelecimento de linhas de financiamento de fácil acesso, 

com juros módicos (ou mesmo sem juros), para que as classes C, D e E tenham 

condições de consumir produtos turísticos; 

c) organização/operação: estímulo às instituições, associações de classe e 

Organizações Não Governamentais – ONGs, para que se desenvolvam ações de 

turismo social de forma planejada e estruturada; 
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d) férias escalonadas: criação de alternativas que possibilitem ao profissional 

viajar com sua família de forma organizada e a preços acessíveis ao longo do 

ano, evitando excesso de lotação em meios de hospedagem, pontos turísticos e 

rodovias nacionais. 

Para Zapata e Zapata (2006), a ampliação da receita turística, ajudará a criar 

novas oportunidades de trabalho e de renda para as comunidades do interior, por meio 

da expansão dos segmentos turísticos. Os autores complementam que a capacidade de 

inclusão social do turismo, no sentido amplo, ou seja, criando oportunidades de 

trabalho, agregando valor e distribuindo riquezas, será maior do que a sua capacidade de 

inclusão social específica, a de criar oportunidades de inserção para grupos específicos 

hoje marginalizados.  

Após a exposição dos conceitos de diversos autores e instituições sobre o 

turismo social, é possível constatar que esse segmento em seu conceito mais amplo, 

surge da necessidade da inclusão social e se encontra em desenvolvimento no Brasil. 

Para o Grupo Técnico Temático - GTT, Bureau Internacional Du Tourisme Social - 

BITS, Comitê do Turismo da Europa, dentre outros autores, o turismo social é mais 

voltado para programas que proporcionam o acesso de todos, principalmente das classes 

menos favorecidas economicamente ao turismo. Já para Abitia, Ministério do Turismo – 

MTur, e Zapata e Zapata só se estabelece de fato o turismo social quando essa atividade 

favorece a inclusão do visitante e do receptor, sobre o princípio da solidariedade e da 

acessibilidade.  

Para Abitia (2006), diante das mudanças econômicas, mudanças da indústria e 

da sociedade, que apontaram a necessidade de encontrar novas formas de fazer as 

coisas, temos sem dúvida, uma pendência, a mudança das políticas do turismo. 

O autor ainda menciona que uma mudança importante na concepção de turismo 

social é que se refere ao protagonista. Antes era considerado um assunto pertinente a 

associações sem fins lucrativos e do Estado. Atualmente, qualquer organização turística 

que se identifique com os objetivos sociais e com a meta de tornar as viagens e o 

turismo acessíveis ao maior número de pessoas, pode requerer sua entrada no 

movimento de turismo social. Os atores do turismo social devem sujeitar-se às seguintes 

condições verificáveis: 

a) as atividades que propõem ao turista precisam conjugar objetivos sociais,  

educativos e culturais; 
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b) o público-alvo deve ser claramente identificado, sem discriminação de raça, 

cultura, religião, política, filosofia ou renda; 

c) os produtos oferecidos ao turista devem ter um valor agregado não 

econômico; 

d) os preços devem ser compatíveis com os objetivos sociais enunciados; 

e) a gestão de pessoal deve ser treinada para aprimoramentos contínuos e para o 

desenvolvimento das pessoas. 

O MTur (2009), entende que o papel do Estado é de agente incentivador e 

coordenador no que diz respeito à participação de outros órgãos de governo, da 

sociedade civil organizada e do setor privado em relação ao turismo, com objetivos 

claramente definidos de recuperação psicofísica e de ascensão sociocultural e 

econômica dos indivíduos. Assim, não são explicitadas as questões de subsídios e 

subvenções públicas como pressuposto para caracterizar o Turismo Social. Os subsídios 

e subvenções podem existir, no entanto não devem ser estes os elementos diferenciais.  

Nessa perspectiva, o MTur procura desenvolver o turismo com vistas à inclusão, 

privilegiando a ótica de cada um dos distintos atores envolvidos na atividade: o turista, 

o prestador de serviços, o grupo social de interesse turístico e as comunidades residentes 

nos destinos. 

Falcão (2006) menciona que no Brasil, o turismo social não é desenvolvido pela 

iniciativa de órgãos públicos, como ocorre na maioria dos países da Europa e América 

Latina. As iniciativas existentes aqui são incipientes e restritas a algumas instituições 

voltadas para o bem-estar, dentre as quais se destaca o Serviço Social do Comércio -

SESC. 

Essa constitui a abordagem clássica de turismo social, que trata das viagens de 

lazer para segmentos populares e da parcela da população em situação de 

vulnerabilidade. Parcela esta correspondente a Base da Pirâmide 

 

2.2 BASE DA PIRÂMIDE  

 

Para Rosenburg e Ribeiro (2008), no sistema capitalista, quanto maior a riqueza 

das pessoas, maior é o incentivo financeiro para que elas tenham suas necessidades 

atendidas. Quanto menor a riqueza, menor o incentivo. É preciso encontrar uma maneira 
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de fazer com que os aspectos do capitalismo que beneficiam os ricos atendam também 

aos pobres. 

A responsabilidade socioambiental está se incorporou à agenda das 

organizações, tornou-se algo comum, no entanto, menos comuns são as tentativas 

realmente consistentes de construção de estratégias socialmente responsáveis, sobretudo 

no cenário empresarial brasileiro. Segundo Teodósio (2009), uma das abordagens mais 

recentes, dentre uma multiplicidade de conceitos e tendências, é a chamada “Base da 

Pirâmide”, a qual pretende orientar as estratégias empresariais em direção aos milhões 

de consumidores de baixa renda no planeta. 

O futuro dos negócios está na Base da Pirâmide ou Base of the Pyramid - BoP, 

ou seja, nas classes menos favorecidas. Criar produtos e serviços acessíveis às camadas 

carentes da população é uma forte estratégia para a diminuição da pobreza que devasta 

vários países do mundo, dentre eles, o Brasil. Essa é a proposta de Prahalad, um dos 

mais influentes especialistas em estratégia empresarial da atualidade. 

Para Torretta (2009), Prahalad não inventou nada, apenas viu que existia uma 

riqueza na BoP. E a genialidade de sua observação revelou que existe dinheiro na base 

da pirâmide e que colocar essas pessoas dentro da economia gera dinheiro, gera lucros, 

faz com que elas tenham a possibilidade do consumo. Esse movimento também gera 

desenvolvimento econômico, que traz no seu bojo desenvolvimento social, que por fim 

trará educação, discernimento, cidadania e dignidade.  

Segundo Prahalad e Stuart (2002), os investimentos na BoP tirariam bilhões de 

pessoas da miséria e do desespero, evitando a desintegração social, o caos político, o 

terrorismo e a decadência ambiental que certamente incidirão se o fosso entre países 

ricos e pobres continuar a crescer. 

A BoP representa um mercado de muitos trilhões de dólares, composta por cerca 

de quatro bilhões de pessoas. E, de acordo com as previsões do Banco Mundial, é 

provável que essa parcela ultrapasse a marca de seis bilhões de pessoas nos próximos 

quarenta anos (PRAHALAD E STUART, 2002). 

Esse novo segmento surgiu em conseqüência de alguns atos que marcaram a 

história da economia mundial. Segundo Torretta (2009), na década de 1980, 75% dos 

produtos eram consumidos pelos países ricos, os mercados desses países estavam 

saturados. Algum tempo depois, uma onda político-econômica neoliberal varre a 

América Latina e derruba as hiperinflações existentes. Essa onda teve o mesmo efeito 
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da queda do Muro de Berlim, que transformou milhões de pessoas que viviam abaixo da 

linha da miséria em consumidores, em seres pertencentes ao mundo capitalista e ao 

sistema econômico. 

O começo do novo milênio consolidou o entendimento e a valorização desses 

novos mercados em todo o mundo. Para Torretta (2009), o problema é que esses “novos 

consumidores” não possuem os mesmos hábitos, os mesmos costumes, e as mesmas 

necessidades dos consumidores de alta renda.  

O autor ainda menciona que em 2007 foi realizado um estudo “The Next 4 

Bilion – Market Size and Business Strategy at the Base of the Pyramid”, que foi 

apresentado em um grande evento nos Estados Unidos e tinha como objetivo aprofundar 

o conhecimento sobre esses novos consumidores. Nesse estudo alguns fatos foram 

constatados, entre eles que a BoP do Leste Europeu é a mais rica do mundo, seguida 

pela BoP da América Latina, Ásia e por último a da África. 

Nesse momento surgiram novas expressões para denominar a BoP, como 

Business for to 4 Bilion – B4B, negócios para os quatro milhões de pessoas que são 

classificadas economicamente por BoP. Também existe a expressão Business to 

Consumers – B2C (negócios para quem vende diretamente ao consumidor) e Business 

to Business – B2B (negócios entre empresas). Cada uma dessas classificações indica 

que existem diferenças entre os modelos de negócio e conseqüentemente de criação de 

produto/serviços, modelagem de preço e pagamento, de marketing e de comunicação 

(TORRETTA, 2009). 

Apesar desse crescimento da Base da Pirâmide, ainda é preocupante a distância 

entre ricos e pobres. De acordo com a Organização das Nações Unidas - ONU (apud 

Prahalad e Stuart 2002), os 20 % mais ricos do mundo, que detinham 70% da renda 

mundial em 1960, passaram a controlar 85% do total. No mesmo período, a parcela de 

renda destinada aos 20% mais pobre caiu de 2,3% para 1,1%. 

Rosenburg e Ribeiro (2008), mencionam alguns números do mercado 

constituído pela BoP.  Segundo as autores, no mundo 70% da população estão nessa 

camada, são 4 bilhões de habitantes com renda per capita anual de até 3 mil dólares. 

Apesar da baixa renda per capital, essa camada movimenta um mercado de US$ 5 

trilhões por ano. No Brasil, mais de 124 milhões de pessoas estão nas classes C, D e E, 

essa parcela da população movimentou R$ 550 bilhões em 2007, valor superior ao da 
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Argentina, Chile e Uruguai juntos. Outro dado interessante é que 75% dos internautas 

estão na BoP.  

De acordo com Nogueira e Cunha (2009), o Brasil é um país de contrastes. Entre 

o topo e a base da pirâmide social encontram-se tipos variados de pessoas que possuem 

necessidades e expectativas, básicas ou refinadas.  A maioria luta para levar a vida com 

dignidade, a minoria consome produtos muito diferenciados. 

A problemática se entra em como classificar com critérios econômicos quem 

pertence a tal classe, visto que vivemos em um país que cresce e se desenvolve dia após 

dia. Torretta (2009) menciona que esse processo se torna ainda mais difícil, pois não 

existe um critério universal, inclusive o critério utilizado no Brasil de classes A, B, C, D 

e E é usado em poucos países do mundo. Por exemplo, para quem trabalha com a classe 

C sabe que as pessoas de baixa renda são chamadas de Base da Pirâmide. Em alguns 

países a BoP é composta por quem ganha até US$ 3.000/ano, para outros, US$ 

4.000/ano. 

E as divergências continuam, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas – FGV, 

classe C é quem ganha de R$ 1.065,00 até R$ 4.591,00 (renda familiar). Já para a 

pesquisa “O Observador Brasil 2008”, feita pela financeira francesa Cetelem com o 

instituto de pesquisas Ipsos Public Affairs, a classe C reúne hoje 86,2 milhões de 

brasileiros com renda média familiar de R$ 1.062 (TORRETTA, 2009). 

Para fim de estabelecer um critério único de classificação, optou-se nesse projeto 

utilizar o Critério de Classificação Econômica Brasil, conhecido também como Critério 

Brasil, da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa - ABEP (2009), que divide o 

Brasil em oito categorias: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E.  

A tabela a seguir demonstra a renda familiar das oito categorias ou classes 

econômicas, classificadas pela ABEP. 

 

 

 

 

Tabela 03: Informações referentes à renda familiar mensal por classes no Brasil. 

 

RENDA FAMILIAR POR CLASSES 

Classe Renda média familiar (R$) 

 2006 2007 

A1  10.697 14.250 
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A2  6.556 7.557 

B1  3.913 3.944 

B2  2.107 2.256 

C1  1.288 1.318 

C2  849 861 

D  549 573 

E  318 329 
Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (2009). 

 

Assim, segundo essa classificação, o Brasil tem a seguinte configuração: classe 

A1 com renda média mensal familiar de R$ 14.250,00; classe A2 com renda de R$ 

7.557,00; classe B1 com renda de R$ 3.944,00; classe B2 com de renda de R$ 2.256,00; 

classe C1 com renda de R$ 1.318,00; classe C2 com renda de R$ 861,00; classe D com 

renda de R$ 573,00 e classe E com renda de R$ 329,00. 

Alguns autores consideram que a BoP, é composta apenas pelas classes D e E, 

outros consideram a classe C como integrante. No entanto os números refletem que a 

Base da Pirâmide é composta também pela classe C, visto que essa já é a maioria da 

população. No ano de 2007, 46% dos brasileiros pertenciam a essa camada social, ante 

36% e 34% em 2006 e 2005, respectivamente (CHIARA, 2008). 

De 2006 para 2007, quase 20 milhões de pessoas ingressaram nesse estrato 

social, um número cinco vezes maior que no período anterior. A maior parte do 

contingente que engordou a classe C vem da base da pirâmide populacional, as classes 

D e E, perto de 12 milhões de pessoas. Outros 4,7 milhões vieram das camadas A/B, 

que perderam poder aquisitivo. O restante é proveniente do crescimento vegetativo da 

população (CHIARA, 2008). 

De acordo com Prahalad (2008), as populações mais pobres trazem para as 

empresas mais ricas do mundo um novo e prodigioso desafio no que se refere a gestão, 

como vender para os pobres e ajudá-los a melhorar sua vida, produzindo e distribuindo 

produtos e serviços de forma ambientalmente sustentável e economicamente lucrativa. 

A criação de poder aquisitivo por meio do crédito, a orientação das aspirações 

pela inovação, a melhoria do acesso e a adaptação de soluções locais – os quatro 

elementos da infra-estrutura comercial para a BoP – estão interconectados. A inovação 

de um desses aspectos leva à inovação dos outros. As grandes empresas são apenas um 

dos atores, as multinacionais têm que trabalhar com as ONGs, com governos locais e 

estaduais e com as comunidades (PRAHALAD, 2008). 
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O capitalismo criativo, segundo Bill Gates (apud Rosenburg e Ribeiro 2008), é 

uma abordagem na qual empresas, governos e organizações sem fins lucrativos 

trabalhem juntos para ampliar o alcance do mercado de maneira que seja possível 

reduzir a desigualdade. 

Para Yunus (2008), apenas com o trabalho realizado pelas ONGs e fundações, 

não se pode resolver todos os problemas do mundo. É preciso buscar formas 

alternativas de empreendimentos, como as instituições multilaterais, que são 

patrocinadas e financiadas pelo governo. Sua missão é eliminar a pobreza promovendo 

o desenvolvimento econômico em países e regiões que estão ficando em desvantagem 

em relação às nações desenvolvidas. 

Entre as instituições multilaterais, a principal é o Banco Mundial, que possui um 

segmento no setor privado chamado Corporação Financeira Internacional – CFI.  

O autor argumenta que na prática essas instituições multilaterais não são muito 

bem sucedidas na obtenção de suas declaradas metas sociais. Assim como os governos, 

elas são burocráticas, conservadoras, lentas e em geral trabalham em causa própria. Tal 

como as organizações sem fins lucrativos, as instituições multilaterais carecem de 

recursos, são difíceis de confiar e freqüentemente, inconsistentes em suas políticas. 

Yunus (2008), recomenda que outra resposta para diminuir a pobreza é o 

desenvolvimento da chamada responsabilidade social por parte das empresas. As 

ONGs, os ativistas sociais e políticos pressionaram as corporações para que 

modificassem suas políticas relativas a trabalho, meio ambiente, qualidade do produto, 

precificação e comércio justo. Infelizmente, a responsabilidade social não é adotada por 

todas as empresas, visto que o problema está na própria natureza do negócio, onde o 

conceito de empresa reside na essência do capitalismo. 

O capitalismo adota uma visão estreita da natureza humana, presumindo que as 

pessoas são seres unidimensionais, interessadas apenas na busca de lucro máximo. Para 

Yunus (2008), para tornar a natureza do capitalismo completa é preciso introduzir outro 

tipo de empresa, que reconheça a natureza multidimensional dos seres humanos. 

Para o autor, esse novo tipo de empresa não tem como objetivo apenas o lucro, 

seria uma empresa totalmente voltada à resolução de problemas sociais. Tal como as 

outras empresas, ela emprega funcionários, cria bens ou serviços e fornece-os aos 

clientes a um preço compatível com o seu propósito.  
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Em suma, uma empresa social é projetada e dirigida como um empreendimento, 

com produtos, serviços, clientes, mercados, despesas e receitas, a diferença é que o 

princípio da maximização dos lucros é substituído pelo princípio do benefício social. 

Em vez de acumular o maior lucro financeiro possível, para ser desfrutado pelos 

investidores, a empresa social procura alcançar objetivos sociais (YUNUS, 2008). 

No Brasil são desenvolvidos programas governamentais de inclusão, como o 

Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2009), 

menciona que o Programa Bolsa Família – PBF, é um programa de transferência direta 

de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza (com 

renda mensal por pessoa de R$ 70 a R$ 140) e extrema pobreza (com renda mensal por 

pessoa de até R$ 70), de acordo com a Lei 10.836, de 09 de janeiro de 2004 e o Decreto 

nº 5.209, de 17 de setembro de 2004.  

Torretta (2009), é um pouco mais radical e conceitua essa iniciativa como sendo 

um programa social que consiste em basicamente em dar dinheiro a quem não tem. No 

entanto considera que esses programas sociais são importantes, pois colocaram milhões 

de pessoas na economia, transformando-as em consumidores. 

O autor completa que inserindo essas pessoas na economia cria-se um mercado 

consumidor para diversos produtos e conseqüentemente criam-se ou fortalecem-se 

pequenos empresários, que empregam e também consomem. Pequenos empresários 

esses que saem da classe C e vão para a classe B. Isso significa ascensão social e 

econômica para quem não tinha nada e passa a ter o mínimo. 

Para participar do programa Bolsa Família, as famílias precisam estar na renda 

familiar estabelecida e as crianças das famílias inscritas no programa precisam 

freqüentar a escola e estar vacinadas. 

Existem no Brasil empresas voltadas para atender esse novo consumidor, 

oferecendo produtos e serviços mais atrativos para as necessidades dos mesmos. Ciente 

da realidade brasileira, Prahalad (2008), apresenta casos de empresas brasileiras de 

sucesso que se voltaram para as classes C, D e E, destacando as Casas Bahia, o Habibs 

e a Gol. 

As classes da BoP passaram a ter acesso ao consumo de alguns serviços, como 

exemplo, pode-se citar o segmento de turismo e o lazer.  Uma pesquisa realizada pelo 

Data Popular em 2005 e divulgada pelo MTur no mesmo ano, revela que as famílias de 

baixa renda gastaram R$ 3,8 bilhões com viagens em 2003, sendo que a maior parte se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5209.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5209.htm
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concentra na classe C, que gastou R$ 1,5 bilhão. A escolha do destino turístico atende, 

geralmente, a duas finalidades: reavivar laços de amizade e parentesco; proporcionar 

lazer associado ao turismo. 

A pesquisa menciona que os pacotes turísticos são organizados de maneira 

informal entre amigos e por pessoas do bairro, sendo recorrentes as excursões de curta 

duração no formato “bate e volta” – de um dia apenas – para festividades religiosas, 

shows e futebol. As praias também são roteiros escolhidos pelo turista popular.  

O ônibus é o transporte escolhido pela maioria (64%), seguido de carro próprio, 

carona com amigo ou parente e vans. Apenas 3% dos pesquisados viajam de avião. As 

viagens são feitas para lugares dentro do próprio estado (67,7%). E a grande maioria – 

acima de 80% - viaja para um único lugar e volta (Data Popular, 2005). 

A pesquisa destaca que os gastos médios variam de acordo com a distância e o 

número de dias, entre R$ 118,18 e R$ 838,11. Mas 92% das viagens realizadas por 

pessoas de baixa renda são pagas à vista. De acordo com os pesquisadores, isso 

evidencia a completa ausência de mecanismos institucionais públicos ou privados que 

viabilizem o consumo turístico nesses segmentos de renda. Segundo eles, existe 

mercado potencial para pacotes turísticos de baixo custo.  

A tabela a seguir ilustra os tipos de viagem, segundo o número de dias fora, 

distância ao destino e custo médio da viagem.  

 

Tabela 04: Informações referentes aos tipos de viagem, número de dias fora, distância ao destino, participantes 

em porcentagem e custo médio da viagem.  

 

Tipo de viagem Número de dias Distância Participantes 

em % 

Custo 

médio da 

viagem em 

reais (R$) 

Excursão      

1. Curto prazo e curta 

distância 

 

2.  Curto prazo e média 

1 a 3 

1 a 3 

Até 300 km 

 

300 a 600 km 

28,89 

7,54 

118,18 

205,11 



47 

 

distância 

Viagem     

3. Curto prazo e longa 

distância 

 

4. Médio prazo e curta 

distância 

 

5. Médio prazo e média 

distância 

1 a 3 

 

4 a 10 

 

4 a 10 

mais de 600 

km 

 

Até 300 km 

 

300 a 600 km 

4,94 

 

17,55 

 

8,41 

293,77 

 

213,34 

 

293,33 

Turismo     

6. Médio prazo e longa 

distância 

 

7.  Longo prazo e curta 

distância 

 

8. Longo prazo e média 

distância 

 

9. Longo prazo e longa 

distância 

4 a 10 

 

11 e mais 

 

11 e mais 

 

11 e mais 

mais de 600 

km 

 

Até 300 km 

 

300 a 600 km 

 

mais de 600 

km 

8,54 

 

5,47 

 

5,07 

 

13,61 

629,83 

 

333,33 

 

387,88 

 

838,11 

Fonte: Adaptado da pesquisa “Classes C e D – um novo mercado para o turismo brasileiro” – Data Popular, 

(2005). 
 

Pode-se constatar que as viagens mais comuns são aquelas de pequena duração e 

pequena distância (28,89%). Essas viagens, provavelmente são realizadas no fim de 
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semana, têm baixíssimo custo médio (R$118,18), isto é, aproximam-se muito do 

conceito de “bate e volta”. Destacam-se também as viagens de médio prazo e curta 

distância (17,55%), que já implicam em um custo médio de viagem um pouco mais 

elevado (R$ 213,34) que poderiam associar a categoria nativa “viagem”. Finalmente, 

chama a atenção as viagens de longo prazo e longa distância (13,6%) com custo médio 

da viagem bem mais elevado (R$ 838,11). 

Os dados apresentados confirmam a participação das classes da BoP no 

segmento de turismo. A partir deste contexto surgem iniciativas para inserir 

efetivamente essas classes no turismo, principalmente por meio de programas voltados 

para o turismo social. O SESC, com o seu programa de Turismo Social é uma 

instituição que promove a consolidação do turismo para a BoP.  

 

2.3 PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA 

 

2.3.1. Planejamento 

 

O planejamento é importante dentro de qualquer ação humana do qual se 

esperam resultados. Há várias formas de definir planejamento, sendo que todas elas 

remetem a ações futuras. Trata-se de orientar a atividade presente para determinado 

futuro, partindo sempre do pressuposto de que existem várias alternativas possíveis. 

Segundo Schermerhorn (1999), planejamento pode ser definido como o processo 

de estabelecer objetivos de desempenho e determinar o que deve ser feito para realizá-

los.  

De acordo com Molina e Rodrigues (2001), planejamento é o resultado de um 

processo lógico de pensamento, mediante o qual o ser humano analisa a realidade 

abrangente e estabelece os meios que lhe permitirão transformá-la de acordo com seus 

interesses e aspirações. 

Segundo Estol e Albuquerque (apud Ruschmann e Solha, 2003 p.84), 

planejamento é: 

[...] um processo que consiste em determinar os objetivos de trabalho, 

ordenar os recursos materiais e humanos disponíveis, determinar os métodos 

e as técnicas aplicáveis, estabelecer as formas de organização e expor com 

precisão todas as especificações necessárias para que a conduta da pessoa ou 

do grupo de pessoas que atuarão na execução dos trabalhos seja 

racionalmente direcionada para alcançar os resultados pretendidos. 
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Segundo Petrocchi (1998), planejamento é a definição de um futuro desejado e 

de todas as providências necessárias à sua materialização. O planejamento contribui 

para que tarefas sejam aprimoradas e os objetivos sejam mais facilmente atingidos, por 

pessoas ou organizações.  

Planejamento busca definir e alcançar objetivos para o futuro, de tal maneira que 

as transformações que ocorram nas sociedades humanas não sejam determinadas por 

circunstâncias fortuitas ou externas, mas como resultado de decisões e propósitos 

gerados por um conjunto de pessoas determinadas (DIAS, 2003). 

O principal objetivo do planejamento é a coleta e o tratamento cauteloso da 

informação sobre o futuro. De acordo com Bissoli (1999, p. 25). 

 

O planejamento é definido por entidades institucionais, designando-se um 

(ns) planejador (es). O(s) planejador (es) deverá ser visto como o conjunto de 

instituições de caráter técnico, consultivo, administrativo e político ao qual 

cabe tarefas  como a elaboração do(s) modelo(s) do plano; o tratamento da 

informação; a coordenação entre as várias etapas, e, finalmente, a apreciação, 

a revisão e a aprovação ou reprovação dos resultados do processo.  

 

Conforme menciona Simcsik (1992), existem três tipos básicos de planejamento: 

a) planejamento estratégico: inclui a colocação da organização em uma relação 

vantajosa ao ambiente, abrangendo a organização como um todo, é dirigido para 

um período de longo prazo; 

b) planejamento tático: tem a função de fazer a ligação entre aquilo que a 

empresa pretende atingir no global (sua estratégia) e a disposição adequada de 

recursos humanos e matérias (sua operacionalidade), abrange cada um dos 

departamentos ou divisões da empresa, sendo caracterizado para médio prazo; 

c)  planejamento operacional: fase final do processo de planejamento, abrange 

cada grupo de tarefas que precisam ser realizadas. É portanto, direcionado para o 

curto prazo. 

Segundo Mussak (2003), a diferença principal que existe entre os três tipos de 

planejamento (estratégico, tático e operacional) é o fator tempo. O estratégico ocupa-se 

com as grandes questões e requer visão de futuro, pois cuida do que se deseja que 

aconteça nos próximos anos. O tático interpreta as decisões estratégicas e traça planos 

concretos a serem aplicados nos próximos meses, ou um ano, no máximo. O 

operacional desdobra a tática em ações do cotidiano.  
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Ao se efetuar qualquer tipo de planejamento se objetiva sempre adequar os 

meios aos objetivos enunciados. Essa adequação se faz levando-se sempre em 

consideração as mutações da realidade na qual o planejamento está inserido. 

O planejamento deve ser um processo dinâmico e constante que incorpore, o 

mais próximo possível, a complexa realidade que pretende organizar. De acordo com 

Dias (2003, p. 88): 

 

O planejamento é uma atividade, não é algo estático, é um acontecer de 

muitos fatores concomitantes, que têm de ser coordenados para alcançar um 

objetivo que está em outro tempo. Sendo um processo dinâmico, é lícita a 

permanente revisão, a correção de rumos, pois exige um repensar constante, 

mesmo após a concretização dos objetivos. 

 

 

2.3.2 Importância do planejamento estratégico no turismo 

 

O planejamento é fundamental em diversos setores, inclusive no setor de 

serviços, visto que o mesmo desempenha importante papel na economia mundial, 

propiciando a geração de empregos e conseqüentemente renda. Fato este comprovado 

pelos dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(2009), no qual menciona que a massa salarial do setor em 2007 totalizou R$ 106,8 

bilhões, sendo que em 2003, era de R$ 61 bilhões. 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005, apud Gorni et al 2009) , avaliam que serviço 

é uma experiência perecível, intangível desenvolvida para um consumidor que 

desempenha o papel de co-produtor. 

Segundo Gershuny (1987, apud Melo et al 1998), a definição de serviços é, 

desde logo, problemática, mesmo porque incorporam uma grande variedade de 

atividades.  

Nos anos 80 assistiu-se a uma efervescência de classificações sobre o setor 

serviços, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e 

alguns órgãos vinculados a esta organização estimularam pesquisas e estudos sobre 

classificação ou tipologias das atividades de serviços. Browning e Singelman (1978, 

apud Melo et al 1998) propuseram uma divisão dos serviços em quatro grupos, 

identificados segundo a orientação da demanda, que estão discriminados a seguir: 
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a)  serviços produtivos: utilizados pelas empresas durante o processo produtivo, 

atividades intermediárias por natureza (seguro, serviços bancários, serviços 

jurídicos, propaganda e publicidade, comunicação, corretagem); 

b) serviços distributivos: após completado o processo produtivo são as 

atividades de distribuição dos bens (transporte, comércio, armazenagem); 

c)  serviços sociais: atividades prestadas à coletividade (educação, saúde, lazer, 

administração pública); 

d) serviços pessoais: atividades prestadas aos indivíduos (hotelaria, 

restaurantes/bares, cabeleireiros, domésticos). 

Classificam-se como serviços os produtos não materiais em que pessoas ou 

empresas prestam a terceiros para satisfazer determinadas necessidades. Como 

atividades econômicas deste setor econômico, é possível citar: comércio, educação, 

saúde, telecomunicações, serviços de informática, seguros, transporte, serviços de 

limpeza, serviços de alimentação, turismo, serviços bancários e administrativos, entre 

outros.  

Conforme Melo et al (1998), no Brasil as atividades do setor de serviços 

respondem por parcelas significativas da geração de emprego e da renda em um 

fenômeno idêntico ao ocorrido nas economias desenvolvidas. Esta evolução da estrutura 

do emprego e do PIB por grandes setores econômicos apresenta características de 

terceirização comuns, ou seja, declínio das atividades agropecuárias e expansão da 

indústria e dos serviços. 

Segundo Oslo (2004, apud Gorni et al 2009), o processo de inovação é 

fundamental para o desenvolvimento do setor de serviços, contudo a maioria das 

pesquisas que abordam essa questão se concentra na indústria, tornando, assim, a 

compreensão acerca do processo de inovação em serviços bastante incipiente.   

De acordo com Gorni et al (2009), entre as organizações ligadas ao setor de 

serviços, destacam-se aquelas que atuam no turismo, pois apresentam um crescente 

segmento econômico, compreendendo um número expressivo e diversificado de 

organizações que atendem às demandas de hospedagem, alimentação, lazer, transportes 

e outras. Entre essas, encontram-se as agências de viagens, que exercem a função de 

intermediárias entre o consumidor e os produtos turísticos.  

Os autores ainda mencionam que essas organizações encontram-se inseridas em 

um ambiente em constante mudança e com clientes que buscam cada vez mais a 

http://www.suapesquisa.com/educacaobrasil
http://www.suapesquisa.com/informatica
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excelência no atendimento. Diante disso, a inovação e o planejamento se tornam 

necessários em tais organizações que desejam permanecer de maneira competitiva no 

mercado. 

O planejamento turístico tem por objetivo levar determinados benefícios sócio-

econômicos para a sociedade, mantendo a sustentabilidade do setor. Segundo a OMT 

(2009), o planejamento turístico pesquisa, estuda e analisa diversos fatores como, 

mercados turísticos, atrativos e atividades turísticas, hospedagem e outros serviços 

turísticos, transporte, outras infra-estruturas e elementos institucionais. 

Conforme dados do MTur (2009), o desenvolvimento do turismo impõe uma 

permanente articulação entre os diversos setores, públicos e privados, relacionados à 

atividade, no sentido de compartilhar e agilizar soluções, eliminar entraves burocráticos 

e facilitar a participação de todos os envolvidos no processo de crescimento do setor. 

Para certificar um crescimento sustentado do turismo, torna-se necessário que se 

reflita o planejamento das ações. A obtenção dos objetivos esperados pela atividade 

turística, tanto em aspectos econômicos, como sociais, culturais e de preservação do 

meio ambiente, dependem de um adequado processo de planejamento. 

A OMT (apud Cooper et al, 2001, p. 495), estabeleceu um conjunto de sinais 

estratégicos para orientar os países em seu planejamento e desenvolvimento do setor 

nos próximos anos. Entre esses sinais é válido ressaltar alguns, sendo estes: 

a) estabelecer e seguir um sistema de planejamento que seja abrangente, 

integrado, contínuo e flexível. Ele deve ser baseado em informações precisas e 

atualizadas sobre as tendências de mercado; 

b) criar produtos e serviços novos e diversificados, baseados nas características 

naturais e culturais, atributos e recursos únicos de cada país; 

c) desenvolver uma parceria de íntima colaboração e comunicação entre 

administradores, regulamentadores e operadores; 

d) incorporar as comunidades locais no planejamento e na operação do turismo. 

O maior problema na ausência do planejamento em localidades turísticas está 

justamente no seu crescimento descontrolado, que culmina com a descaracterização e a 

perda da originalidade das destinações que motivam o fluxo dos turistas. 

 

O planejamento é fundamental e indispensável para o desenvolvimento de 

um turismo equilibrado também chamado de turismo sustentável, ou seja, 

aquele que ocorre em harmonia com os recursos naturais, culturais e sociais 
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das regiões turísticas receptoras, preservando-as para as gerações futuras. 

Importante instrumento contra o fluxo desordenado de turistas nessas regiões, 

o planejamento ajuda, ainda, a evitar danos ambientais e a manter a atividade 

dos recursos turísticos naturais e culturais. Contribui, portanto, para que a 

atividade turística continue a se desenvolver sem prejudicar suas próprias 

fontes existentes (RUSCHMANN e SOLHA, 2003 p.67). 

 

No turismo é evidente a necessidade de efetuar o planejamento sustentado para 

que um espaço ou uma região turística possa alcançar um nível satisfatório como 

produto turístico e conseqüentemente, ter destaque na economia local.  

O consumo turístico implica em uma série de reações de diversas naturezas e 

intensidades, que refletem sobre as atividades econômicas e não econômicas. Segundo 

Cunha (1997), em virtude da sua importância e amplitude, o consumo turístico arrasta 

uma série de benefícios e custos que exigem uma avaliação integral que permita 

potencializar uns e atenuar outros. 

A prática mostra que as localidades que desenvolvem suas potencialidades 

turísticas de forma espontânea, com ausência de diretrizes e critérios racionais de 

ocupação, ingressam em um irreversível processo de deterioração e desarticulação em 

relação ao ambiente. O turismo, porém, pode ser agente de minimização destes 

desgastes com o meio, desde que seja praticado de forma planejada. 

Pode-se considerar o planejamento turístico dentro de dois níveis de 

competência. A competência do Estado, que está mais voltada à população, no bem-

estar social, pois de acordo com Beni (1997, p. 107), “o Estado atua no turismo sempre 

para garantir a melhoria do balanço de pagamentos, a criação de empregos, a redução de 

sazonalidade e o incentivo à proteção ambiental”. Já a iniciativa privada tem como seu 

principal objetivo o lucro, devendo sempre elaborar um estudo para mensurar o nível de 

eficiência do planejamento. 

Cabe ao Estado algumas competências e atribuições como estabelecer diretrizes 

e políticas para o desenvolvimento do setor; a fiscalização de áreas preservadas; criação, 

desenvolvimento e manutenção da infra-estrutura básica e realizar pesquisa sobre o 

desenvolvimento turístico na região. 

Paralelo a isso, cabe à iniciativa privada atuar no desenvolvimento da infra-

estrutura turística; estar sempre de acordo com as novas tendências do setor turístico; 

atender com competência e profissionalismo aos turistas (RUSCHMANN e SOLHA, 

2003). 
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O planejamento turístico pode ocorrer em três níveis: o nível internacional, o 

nacional e o regional ou local. 

De acordo com Beni (1997), no primeiro nível, o planejamento se baseia em 

recursos comuns a dois ou mais países, muitas vezes também são organizados em 

comunidades internacionais, como por exemplo, a Comunidade Européia ou até mesmo 

a OMT. Isso pressupõe a união de esforços entre órgãos dos países envolvidos para o 

estabelecimento de políticas de desenvolvimento do turismo. 

Ainda seguindo Beni, no nível nacional, o planejamento constitui uma clara 

competência do órgão nacional de turismo que, por meio da formulação e execução de 

planos de desenvolvimento, promove e realiza o incremento da atividade para atingir os 

objetivos. 

No nível regional e local, engloba o planejamento de recursos comuns à região. 

Deve ser um planejamento muito mais detalhado, pois pode variar significativamente de 

área para área. Existem áreas onde o turismo deve ser incentivado e outras onde não 

deve haver incentivo, devendo avaliar as condições e capacidade de carga de cada 

localidade (Cooper et al, 2001). 

Constatando esses tipos de planejamento, pode-se afirmar que o planejamento 

turístico é muito complexo, vem de um âmbito internacional e vai se afunilando, 

direcionando-se para cada tipo de situação, ou seja, cada localidade é única e necessita 

de um plano diferenciado.  

O turismo somente será uma atividade consolidada se houver a atuação de 

profissionais capacitados, implantando melhores práticas de gerenciamento e 

desenvolvendo estratégias competitivas. 

 

2.3.3 Estratégia 

  

De acordo com Nicolau (2001), estratégia é uma das palavras mais utilizadas na 

vida empresarial e encontra-se abundantemente presente quer na literatura da 

especialidade, quer nos textos mais comuns. À primeira vista parece tratar-se de um 

conceito estabilizado, de sentido consensual e único, de tal modo que, na maior parte 

das vezes, entende-se ser dispensável a sua definição. 
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Conforme os autores Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, apud Carvalho e 

Laurindo, 2007), a estratégia é um plano para dirigir as ações para um futuro que se 

desejam moldar favoravelmente para quem o elabora. 

Segundo Porter (1999), estratégia é a essência de desempenhar atividades de 

forma diferente ou realizar atividades diferentes em relação aos seus concorrentes, para 

criar uma posição exclusiva e valiosa.  

Para Henderson (1989, apud Carvalho e Laurindo, 2007), a estratégia é uma 

busca deliberada por um plano de ação que desenvolverá uma vantagem competitiva 

para o negócio e, também é a colocação deste plano em prática. 

Mintzberg (1988, apud Nicolau 2001), refere que estratégia é uma força 

mediadora entre a organização e o seu meio envolvente, um padrão no processo de 

tomada de decisões organizacionais para fazer face ao meio envolvente. 

Nicolau (2001), menciona que intimamente ligados às definições do conceito de 

estratégia, estão os processos que lhe dão origem. A forma como as estratégias surgem e 

se implementam não é um processo idêntico em todas as organizações, resultando antes 

de uma conjugação de fatores externos (características e condições do meio envolvente) 

e de condições internas (dimensão, capacidades materiais e humanas, organizacionais), 

que configuram cada situação particular. 

De acordo com Barney (2004), se fosse possível prever todas as mudanças no 

ambiente competitivo, na política e na economia mundial, a estratégia seria simples, 

trivial. É claro que em um mundo como esse também não haveria vantagens 

competitivas. O modo como tomamos decisões, conduzimos organizações, criamos 

estratégias e as implementamos frente a essa tempestade de incertezas é o desafio mais 

crítico, tanto do ponto de vista intelectual como prático. 

Segundo Santângelo (2008), uma estratégia pode surgir em resposta a uma 

situação que evolui, ou pode ser criada deliberadamente, por meio de um processo de 

formulação seguido por implementação. 

A estratégia pode surgir para resolver um problema detectado, geralmente as 

mudanças no meio e a necessidade de criar vantagem competitiva são as provedoras das 

estratégias.  

Para Porter (1992), as estratégias que uma empresa pode optar para obter uma 

vantagem competitiva são duas: custos baixos e diferenciação. O autor ainda menciona 

sobre as "estratégias genéricas", classificando-as em três categorias: diferenciação que 
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consiste em oferecer um produto ou serviço que seja considerado único no mercado; 

liderança em custo, oferecer um produto ou serviço mais barato; e foco, consiste em 

selecionar um nicho no mercado e dominar os recursos para explorá-lo da melhor forma 

possível. 

A diferenciação de uma empresa está relacionada à singularidade da sua posição 

no mercado, sendo oriunda de critérios de uso ou de sinalização, ou a combinação de 

ambas, que proporciona resultados mais substanciais. Os critérios de uso estão 

relacionados ao desempenho do produto, características e qualidades dispostas, sendo 

alcançado pela redução de custos, ou ampliação do desempenho. Os critério de 

sinalização estão relacionados a percepção do valor e abrangem meios de publicação, 

atratividade do ambiente físico e a reputação (PORTER, 1992). 

Uma mudança importante na economia nacional foi a criação do Plano Real, que 

acabou com a hiperinflação e pela primeira vez em anos a economia brasileira ficou 

estável. Torretta (2009), reforça que com a introdução desse plano milhões de 

brasileiros saíram de uma posição abaixo da linha da miséria e se transformaram em 

consumidores. Esse poder de compra promoveu o fortalecimento de uma nova classe 

consumidora, denominada por Prahalad como a Base da Pirâmide - BoP. 

Nesse contexto é possível concluir que as formas de estratégias propostas por 

Porter para gerar vantagem competitiva, podem ser aplicadas para incluir a demanda 

gerada pela Base da Pirâmide. Tanto a estratégia de custos baixos, como a diferenciação 

se aplicam nesse novo segmento.  

No que tange aos custos mais baixos, as empresas podem adotar uma segunda 

linha para inserir esse público no mercado consumidor e posteriormente apresentar 

produtos com valores mais elevados aos clientes emergentes. Torretta (2009), menciona 

que em um primeiro momento o consumo da BoP começa pela compra de produtos que 

as pessoas não tinham. Posteriormente são realizadas compras de produtos de melhor 

qualidade e conseqüentemente de preços mais elevados. 

Já no quesito diferenciação as classes menos favorecidas formam um nicho de 

mercado, na qual é preciso desenvolver recursos para explorá-lo da melhor forma 

possível. Segundo Torretta (2009), desse novo consumidor surge um novo cliente para 

as empresas. No entanto, são clientes que possuem hábitos, costumes e necessidades 

diferentes dos existentes nas camadas mais favorecidas. 
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Prahalad e Stuart (2002), insistem com as empresas multinacionais para que não 

raciocinem unicamente em termos de lucros ao elaborar suas estratégias, produtos e 

serviços destinados à Base da Pirâmide. O autor ainda destaca que toda estratégia 

dirigida a esse público terá, necessariamente, de criar empregos e melhorar os níveis de 

renda destes indivíduos, ajudando com isso a desacelerar e, possivelmente, a reverter o 

abismo cada vez maior entre ricos e pobres. 

Como já mencionado anteriormente, Prahalad é um dos mais influentes 

especialistas em estratégia empresarial da atualidade. O autor apresenta como princípio 

de seus estudos a Base da Pirâmide, ou seja, as classes menos favorecidas. Para ele as 

empresas deveriam repensar seus objetivos voltados meramente para o capitalismo e 

investir na criação de produtos e serviços acessíveis às camadas carentes da população, 

sendo que esta se configura como uma forte estratégia para a diminuição da pobreza que 

arrasa vários países do mundo. 

Seguindo os conceitos de Prahalad pretende-se analisar o conjunto de atividades 

do SESC, unidade Santa Catarina, em seu programa de Turismo Social, programa esse 

que visa introduzir efetivamente a Base da Pirâmide ao consumo de serviços turísticos.  
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3 METODOLOGIA  

 

A metodologia da pesquisa em um planejamento deve ser entendida como o 

conjunto detalhado e seqüencial de métodos e técnicas científicas a serem executados ao 

longo da pesquisa, de tal modo que se consiga atingir os objetivos inicialmente 

propostos e, ao mesmo tempo, atender aos critérios de menor custo, maior rapidez, 

maior eficácia e mais confiabilidade de informação (BARRETO; HONORATO, 1998). 

A partir desse contexto, nesta etapa do projeto serão apresentadas as 

características do estudo, ou seja, o tipo de pesquisa, a técnica de coleta de dados, os 

participantes do estudo e as limitações e dificuldades do presente trabalho.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Toda e qualquer classificação de pesquisa se faz mediante algum critério. Assim, 

é usual a classificação de pesquisas com base em seus objetivos gerais, podendo ser 

classificadas em três grandes grupos: exploratória, descritiva e explicativa. 

Segundo Gil (2002), uma pesquisa, tendo em vista seus objetivos, pode ser 

classificada como: 

a) pesquisa exploratória: tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Pode envolver 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema 

pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso. 

b) pesquisa descritiva: tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas 

características está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

tais como o questionário e a observação sistemática. 
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c) pesquisa explicativa: A preocupação central é identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo que 

mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê 

das coisas.  

Do ponto de vista dos objetivos a que se propõe, o trabalho contempla aspectos 

de pesquisa descritiva e explicativa. Descritiva por buscar o entendimento do fenômeno 

como um todo e explicativa por aprofundar o conhecimento sobre o problema em 

questão. 

De acordo com Godoy (1995), a pesquisa se caracteriza como um esforço para a 

descoberta de novas informações ou relações e para a verificação e ampliação do 

conhecimento existente, o caminho seguido nesta busca pode possuir contornos 

diferentes, podendo assumir características quantitativas ou qualitativas. 

O autor menciona que em um estudo quantitativo o pesquisador conduz seu 

trabalho a partir de um plano estabelecido a priori, com hipóteses claramente 

especificadas e variáveis operacionalmente definidas. Preocupa-se com a mediação 

objetiva e a quantificação dos resultados.  

Já a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, 

nem emprega instrumental estatísticos na análise dos dados. Parte de questões ou focos 

de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve. 

Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos 

pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os 

fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em 

estudo. 

Como base nos conceitos expostos é possível definir que o estudo em questão é 

predominantemente de caráter qualitativo, pois não se utilizou métodos estatísticos 

avançados na interpretação dos dados e a pesquisadora estava interessada no processo e 

não simplesmente nos resultados. O interesse estava em verificar como determinado 

fenômeno se manifesta nas atividades, procedimentos e interações.  

Utilizaram-se fontes estatísticas, como dados apresentados por tabelas, para 

demonstrar a evolução do turismo e dados econômicos desse setor, porém esses dados 

foram utilizados apenas como complementares dos dados qualitativos. Goldemberg 

(2000), considera que essa premissa de integração dos métodos qualitativos e 



60 

 

quantitativos é válida, pois  parte do pressuposto que os limites de um método poderão 

ser equilibrados pelo alcance de outro.   

A abordagem qualitativa oferece três diferentes possibilidades de se desenvolver 

a pesquisa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia. 

De acordo com Godoy (1995), o exame de materiais de natureza diversa, que 

ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, 

buscando-se novas e/ou interpretações complementares, constitui a pesquisa 

documental. É importante ressaltar que esse tipo de pesquisa pode ser utilizada também 

como uma técnica complementar, validando e aprofundando dados obtidos por meio de 

entrevistas, questionários e observação. 

Para o autor, estudo de caso corresponde ao tipo de pesquisa cujo objeto é uma 

unidade que se analisa profundamente, visando o exame detalhado de um ambiente, de 

um simples sujeito ou de uma situação em particular. Tem por objetivo proporcionar a 

vivência da realidade por meio da discussão, análise e tentativa de solução de um 

problema extraído da vida real, utilizando como métodos de pesquisa a observação e a 

entrevista. 

Para Godoy (1995), a pesquisa etnográfica abrange a descrição dos eventos que 

ocorrem na vida de um grupo (com especial atenção para as estruturas sociais e o 

comportamento dos indivíduos enquanto membros do grupo) e a interpretação do 

significado desses eventos para a cultura do grupo. O trabalho de campo é o principal 

método desse tipo de pesquisa. 

Para esse fim, adotou-se uma abordagem de estudo de caso, sendo que a escolha 

por esse tipo de pesquisa se deu em função da necessidade de conhecer de forma mais 

detalhada o programa de Turismo Social do SESC – unidade Santa Catarina. A pesquisa 

documental foi utilizada como forma complementar, mas o estudo de caso prevalece 

como a abordagem principal. 

Mediante a identificação dos critérios de classificação de uma pesquisa é 

possível constar que o presente estudo possui características descritiva/explicativa, com 

caráter qualitativo, apresentado em forma de estudo de caso.  

 

3.2 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

3.2.1 Tipo de dados 
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Segundo Lakatos e Marconi (1991), toda pesquisa implica o levantamento de 

dados de variadas fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas. As 

autoras ainda mencionam que o levantamento de dados é o primeiro passo de qualquer 

pesquisa, sendo realizado de duas maneiras: dados primários e secundários. 

Para Godoy (1995), os dados são considerados primários quando produzidos por 

pessoas que vivenciaram diretamente o evento que está sendo estudado e os dados são 

secundários quando coletados por pessoas que não estavam presentes na ocasião de sua 

ocorrência. 

Lakatos e Marconi (1991), complementam que os dados primários, ou seja, 

aqueles elaborados pelo autor são relatos de visitas a instituição, documentos de 

arquivos, contratos, entre outros. Já os de origem secundária abrangem toda a 

bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, 

jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses e meios de comunicação orais, 

como rádio, gravações e filmes. 

No estudo em questão utilizaram-se tanto dados primários quanto dados 

secundários e os instrumentos utilizados para a coleta desses dados serão detalhados a 

seguir. 

 

3.2.2 Instrumento de coleta de dados 

 

Santos (2004, p. 90), menciona que “coletar dados é juntar as informações 

necessárias ao desenvolvimento dos raciocínios previstos nos objetivos. No caso de uma 

monografia, a referência para a coleta são os objetivos específicos”. 

São vários os procedimentos para a realização da coleta de dados, que alteram de 

acordo com as circunstâncias ou com o tipo de investigação, as técnicas de pesquisa 

descritas por Lakatos e Marconi (1991) são: entrevista, observação, coleta documental, 

questionário, formulário, testes, medidas de opiniões e de atitudes, técnicas 

mercadológicas, sociometria, história da vida. 

Para a realização deste trabalho foram coletados dados por meio de três fontes 

principais: análise documental, entrevistas e observação.  
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Referente à análise documental existem algumas fontes de informação para que 

uma pesquisa seja efetuada, no estudo em questão utilizaram-se três tipos de fontes de 

informação, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa na internet.  

Para Lakatos e Marconi (1991), na pesquisa documental a fonte de coleta de 

dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 

fontes primárias. Estas podem ser realizadas no momento em que o fato ou fenômeno 

ocorre ou depois. 

As principais instituições pesquisadas a fim de obter dados ou documentos, 

foram o Ministério do Turismo – MTur e Santa Catarina Turismo S/A - SANTUR, 

ambas apresentam informações gerais sobre turismo; a Associação  Brasileira de 

Empresas de Pesquisa – ABEP, referindo-se a classificação econômica do Brasil por 

renda familiar; entre outras.  

A pesquisa bibliográfica conforme Trujillo (1974 apud Lakatos e Marconi 

1991), tem por objetivo permitir ao pesquisador o reforço paralelo na análise de suas 

pesquisas ou manipulação de suas informações. Desta forma estão compreendidos neste 

tipo de fonte de informação todos os livros, artigos e periódicos usados para dar 

sustento ao referido estudo.  

Os principais autores mencionados foram Falcão e Abitia, no âmbito do turismo 

social; Prahalad, Toretta e Yunus, no que tange a Base da Pirâmide; Prahalad e Porter 

nos conceitos de estratégias.  

A pesquisa eletrônica se refere ao material utilizado pela pesquisadora que está 

publicado na internet, desta maneira os artigos, as matérias de jornais e revistas 

especializadas, as pesquisas e os estudos publicados no meio virtual e que foram 

utilizados no decorrer desse estudo estão contidos nesse tipo de fonte de informação. 

As principais revistas especializadas pesquisadas no meio eletrônico foram a 

Revista de Administração de Empresas - RAE, Observatório de Inovação do Turismo – 

Revista Acadêmica, Revista Turismo em Análise, Revista HSM Management, todas 

apresentam artigos relacionados ao segmento de turismo e estratégia. 

A entrevista também foi utilizada como meio de coleta de dados para embasar o 

presente trabalho. Para Lakatos e Marconi (1991), a entrevista é um procedimento 

utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para auxiliar no diagnóstico 

ou no tratamento de um problema social. 
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Seguindo os conceitos de Richardson (1989) foi utilizada no presente estudo a 

entrevista dirigida, sendo que esta possui como característica o fato de as perguntas já 

estarem previamente formuladas e em uma ordem preestabelecida.  

Lakatos e Marconi (1991), mencionam que a preparação da entrevista é um 

etapa importante da pesquisa, exigindo algumas medidas, tais como: planejamento da 

entrevista, conhecimento prévio do campo e preparação específica, organizando roteiros 

ou formulários com as questões importantes. Essas etapas foram seguidas no presente 

estudo. 

Nas duas entrevistas realizadas foram utilizados roteiros previamente elaborados 

pela pesquisadora e, com a permissão da participante da pesquisa, foi utilizado um 

caderno como forma de registrar os depoimentos e opiniões. As entrevistas duram cerca 

de duas horas e foram complementadas pela troca de informações via e-mail. 

Goldemberg (2000), apresenta que um dos problemas das entrevistas é detectar o 

grau de veracidade dos depoimentos. Trabalhando com esse instrumento de pesquisa é 

fundamental ressaltar que o indivíduo nos revela as informações que ele deseja revelar. 

Sendo assim o método de observação é uma alternativa para complementar o método da 

entrevista. 

Richardson (1989) afirma que a observação é indispensável em qualquer 

pesquisa científica, visto que ela pode ser utilizada conjuntamente com outra técnica de 

coleta de dados como também pode ser utilizada exclusivamente. Porém é necessário 

que se tenha um prévio conhecimento do que se pretende observar, permitindo que 

sejam registrados apenas os fenômenos que mereçam atenção. 

De acordo com os conceitos de Lakatos e Marconi (1991), a observação 

utilizada nesse projeto é a observação não-participante, na qual o pesquisador tem 

contato com a comunidade, grupo ou realidade estudada, mas não se integra a ela, 

permanecendo de fora.  

 

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Os participantes do estudo, ou seja as pessoas que contribuíram com as 

informações relevantes para que o trabalho fosse realizado, pertencem ao Departamento 

Regional do SESC, unidade Santa Catarina, os contatos foram realizados com o setor de 

Recursos Humanos e Turismo Social. 
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Foram realizadas entrevistas com a Camila Schrage Nuernberg, Técnica de 

Turismo Social. As entrevistas ocorreram presencialmente e algumas dúvidas foram 

esclarecidas via e-mail. Nessas entrevistas foram abordados aspectos sobre a 

operacionalização do programa de Turismo Social do SESC, sua estrutura, os recursos e 

estratégias utilizados para a implantação do programa, bem como os resultados do 

processo estratégico e o interesse da comunidade em participar no programa. 

Também foram enviados e-mails para Central de Atendimento do SESC-SC, a 

fim de obter informações de outras fontes além das vinculadas diretamente ao projeto. 

 Outras pessoas importantes que contribuíram com o projeto na etapa de 

negociação foram a Karine da Rosa Mendonça, Diretora de Recursos Humanos do 

SESC, unidade SC, que permitiu a viabilização do presente estudo na instituição. 

 

3.4 LIMITAÇÕES E DIFICULDADES DO ESTUDO 

 

Uma das dificuldades do estudo foi detectada na fundamentação teórica, onde 

era preciso definir um critério para classificar os participantes das classes A, B, C, D e 

E. Após algumas pesquisas eletrônicas, constatou-se uma discrepância nas pesquisas 

analisadas. A fim de obter uma classificação única, a pesquisadora optou pela pesquisa 

que julgou retratar da melhor maneira o estudo em questão. 

A classificação escolhida pela pesquisadora foi o Critério de Classificação 

Econômica Brasil, da ABEP (2009), que divide o Brasil em oito categorias: A1, A2, B1, 

B2, C1, C2, D, E. O Critério Brasil 2009, tem como base o levantamento 

socioeconômico dos anos de 2006 e 2007. 

A classificação de classes no Critério de Classificação Econômica Brasil é 

realizada mediante uma combinação entre a renda familiar, e o conjunto de posses da 

família. Os itens que fazem parte da contagem são: automóveis, aparelhos de TV em 

cores, rádios, banheiros, empregadas domésticas, máquinas de lavar roupa, geladeira e 

freezer, vídeo cassete ou DVD e nível de instrução do chefe da família. Através da soma 

dos pontos organizam-se as oito classes sociais, e expressa-se a faixa de renda familiar 

correspondente a cada classe, sendo a família composta no máximo por quatro pessoas. 

Este critério foi construído para definir grandes classes que atendam às necessidades de 

segmentação (por poder aquisitivo), não pode, entretanto, como qualquer outro critério, 

satisfazer todos os usuários em todas as circunstâncias. 
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Assim, segundo essa classificação, o Brasil tem a seguinte configuração: classe 

A1 com renda média mensal familiar de R$ 14.250,00; classe A2 com renda de R$ 

7.557,00; classe B1 com renda de R$ 3.944,00; classe B2 com de renda de R$ 2.256,00; 

classe C1 com renda de R$ 1.318,00; classe C2 com renda de R$ 861,00; classe D com 

renda de R$ 573,00 e classe E com renda de R$ 329,00. 

Outra limitação no presente estudo corresponde aos índices disponibilizados 

para traçar a classe econômica dos participantes do programa de Turismo Social. Os 

índices compreendem apenas a renda, sendo desconhecidos os demais itens avaliados 

pelo Critério de Classificação Econômica Brasil. A fim de obter uma classificação mais 

aproximada do real, optou-se em levar em consideração apenas a renda como fator de 

classificação econômica.  

É importante ressaltar que a classificação da ABEP considera a renda média 

mensal familiar, sendo a família composta por até quatro pessoas. E os dados 

disponibilizados pelo SESC-SC relatam a renda média individual, sendo assim deve-se 

considerar os valores da pesquisa da ABEP e dividir por dois, a fim de obter um valor 

aproximado da renda média individual. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para embasar a análise de dados do presente estudo buscou-se descrever o 

conceito e estrutura do Serviço Social do Comércio – SESC, assim como a estrutura do 

SESC – unidade Santa Catarina. Posteriormente, identificou-se de forma pontual a 

prática do turismo social no SESC, unidade SC. 

 

4.1 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC 

 

O Serviço Social do Comércio - SESC, mantido pelos empresários do comércio 

de bens e serviços, é uma entidade voltada para o bem-estar social de seus clientes. Atua 

nas áreas da educação, saúde, lazer, cultura e assistência.  

Uma de suas características marcantes é a promoção de valores maiores, como o 

exercício da cidadania, direito à liberdade e à democracia, apoio aos menos favorecidos, 

oferecendo-lhes, através da educação, meios para a conquista de melhores condições de 

vida (SESC – SC, 2009). 

Em 1946, o Brasil democratizava-se e, com isto, as forças políticas e sociais 

emergentes procuravam ocupar o espaço de liberdade que os novos tempos traziam, mas 

o cenário mostrava um país pobre, atrasado e com fortes conflitos sociais. 

Alguns representantes do empresariado brasileiro perceberam que os novos 

tempos exigiam outros métodos nas relações entre capital e trabalho. Esses empresários 

entenderam que por meio de uma relação harmoniosa entre as forças produtivas, o país 

teria condições de superar os graves problemas com que se defrontava. 

Para encontrar soluções para os problemas que enfrentavam, as lideranças 

empresariais do comércio, indústria e agricultura reuniram-se na cidade de Teresópolis 
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na Primeira Conferência das Classes Produtoras – I CONCLAP. Nessa reunião foi 

aprovada a CARTA DA PAZ SOCIAL, que deu forma à filosofia e ao conceito de 

serviço social custeado pelo empresariado. Começava a nascer assim uma iniciativa 

inédita na relação entre capital e trabalho (SESC, 2009). 

A proposta contida na CARTA DA PAZ SOCIAL foi submetida ao Governo 

Federal. E, naquele mesmo ano de 1946, no dia 13 de setembro, o Presidente Eurico 

Gaspar Dutra assinava o Decreto-Lei n° 9.853 que autorizava a Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, a criar o Serviço Social do Comércio 

- SESC. 

O SESC possui o compromisso de ser um agente viabilizador da produção 

cultural, fomentador do turismo, e incentivador da consciência ecológica e da 

preservação ambiental. 

Hoje, o SESC está presente em todas as capitais do país e em cidades de 

pequeno e médio porte, em algumas delas, é a única alternativa da população para 

serviços de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. 

O amplo leque de serviços que o SESC oferece aos trabalhadores do comércio 

de bens e serviços e à comunidade em geral é composto pelas seguintes atividades: 

creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, pré-

vestibular, medicina preventiva e de apoio, odontologia, nutrição, cinema, teatro, 

música, artes plásticas, dança, artesanato, biblioteca, esporte, ação comunitária e 

assistência especializada (SESC, 2009). 

O SESC faz parte do Sistema da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo - CNC. A CNC é responsável pela administração de um dos maiores 

e mais eficientes sistemas de desenvolvimento social existente, formado por SESC e 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC (CNC, 2009). 

O SESC possui uma estrutura descentralizada e autônoma, tanto para a gestão 

como para a criação e execução de projetos e atividades, orientadas por diretrizes 

propostas pelo Departamento Nacional e aprovadas pelo Conselho Nacional do SESC, 

que tem a função de planejar, definir diretrizes, coordenar e controlar as atividades da 

Instituição em todo o país (SESC, 2009). 

De acordo com SESC (2009), o Conselho Nacional do SESC tem estrutura 

tripartite e constitui a instância máxima de decisão da Entidade. Tem como presidente 

nato o Presidente da CNC e é composto de um a três representantes de cada Conselho 
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Regional do SESC, do Diretor Geral do Departamento Nacional; e de representantes das 

Federações Nacionais de Comércio de Bens e Serviços, do Ministério do Trabalho e 

Emprego - MTE e do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; integrando ainda seis 

representantes dos trabalhadores, indicados pelas centrais sindicais. 

Cada Administração Regional do SESC tem uma estrutura semelhante, com 

conselhos formados por membros eleitos pelos sindicatos patronais do comércio de bens 

e prestação de serviços, representantes dos trabalhadores e representantes do MTE e do 

INSS. 

O contingente de pessoas beneficiadas pelas ações sociais do SESC é composto, 

em sua grande maioria, pelos trabalhadores do comércio de bens e serviços, seus 

familiares e dependentes. A definição de comerciário, de acordo com a Instituição, 

compreende todo empregado que está exercendo atividades em empresas ou entidades 

inseridas no Plano da Confederação Nacional de Comércio (SESC, 2009). 

No entanto, o público atendido pelo SESC não se restringe apenas aos 

comerciários e seus dependentes, abrange também as populações da periferia de cidades 

de pequeno, médio e grande porte, que são assistidas pela entidade por meio de 

parcerias com o poder público, empresas privadas, sindicatos e associações de 

moradores (SESC, 2009). 

É possível perceber que uma das características marcantes da entidade é a sua 

amplitude de atividade e abrangência territorial, estando presente em todas as capitais 

dos estados brasileiro, em cidades de porte médio e até em pequenos municípios. Sua 

estrutura física é constituída de centros de atividades e de unidades operacionais 

especializadas, como colônias de férias, hotéis, teatros, cinemas, escolas e áreas de 

proteção ambiental como a Estância Ecológica do Pantanal. 

 

4.2 SESC – UNIDADE SANTA CATARINA 

 

A trajetória do SESC, unidade Santa Catarina iniciou com a criação do Conselho 

Regional em Florianópolis, em 29 de setembro de 1948, sob a presidência de Charles 

Edgar Moritz. A ação, nessa fase embrionária, era voltada apenas à área médico-

odontológica, conforme a diretriz nacional da época. No ano seguinte, Joinville e 

Laguna seriam as primeiras cidades a sediar os serviços do SESC, enquanto Blumenau 

usufruiria de seus benefícios a partir de 1950. Nas décadas de 60 e 70, outros núcleos 
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foram sendo instalados em outras regiões do espaço catarinense. Hoje, o SESC- SC, 

mantém 16 centros de atividades, dois hotéis (Cacupé e Blumenau) e a Pousada Rural 

de Lages (SESC – SC, 2009). 

Entre as principais atribuições do SESC-SC estão o planejamento e a execução 

de ações nas áreas de assistência, cultura, educação, lazer e saúde, com ampla oferta de 

projetos e programas, equipamentos e serviços, voltados prioritariamente à comunidade 

comerciária. As unidades do SESC realizam em Santa Catarina cerca de 13 milhões de 

atendimentos anuais. 

Segundo SESC-SC (2009), os principais conceitos, crenças e valores que 

norteiam a ação da Instituição são: ética; respeito e valorização do ser; estímulo à 

criatividade; ações inovadoras; comprometimento com o cliente; conscientização à 

preservação do meio ambiente; sensibilização e flexibilidade; integração com a 

comunidade e transparência nas ações. 

Os segmentos atendidos pelo SESC-SC são as empresas ou entidades 

enquadradas no plano da Confederação Nacional do Comércio, sendo estas: comércio 

atacadista, comércio varejista, empresas de armazenagem, empresas de turismo, 

serviços de saúde, empresas de comunicação, estabelecimentos de ensino, difusão 

cultural e artística, empresas de cultura física e clubes de futebol.  

  

                                                                 4.2.1 A prática do turismo social no SESC, unidade SC  

 

 O SESC desenvolve alternativas para a democratização do acesso à atividade 

turística, atuando como agente de inclusão social. A promoção de oportunidades ao 

lazer para os trabalhadores do comércio de bens e serviços não se resume a um serviço 

isolado de vendas de excursões, mas também engloba a integração de todo o 

equipamento disponível para o aproveitamento do tempo livre e a sistematização dessa 

forma de turismo. 

Embora seu principal produto seja o turismo focado no lazer, o SESC vem 

promovendo ações de turismo educacional, cultural, religioso, de saúde e rural. Essas 

ações são sustentadas na vertente educação, a fim de promover o lazer, proporcionando 

integração interpessoal, enriquecimento cultural e desenvolvimento integral da saúde. 

O SESC segue o conceito do Bureau Internacional Tourisme Social - BITS para 

definir as diretrizes para seu programa de Turismo Social. O BITS menciona que 

http://sesc-sc.com.br/assistencia/?c=index
http://sesc-sc.com.br/cultura/?c=index
http://sesc-sc.com.br/educacao/?c=index
http://sesc-sc.com.br/lazer/?c=index
http://sesc-sc.com.br/saude/?c=index
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turismo social é “conjunto de relações e fenômenos resultantes da participação no 

turismo das camadas sociais menos favorecidas, participação esta que se torna possível 

ou facilitada por medidas de caráter social bem definidas, mas que implicam um 

predomínio da idéia de serviço e não de lucro.” 

Seguindo o conceito do BITS, o SESC se enquadra na proposta de Prahalad, que 

menciona que os investimentos na Base da Pirâmide, ou seja, nas classes menos 

favorecidas tirariam bilhões de pessoas da miséria, evitando a desintegração social, o 

caos político e decadência ambiental. Criar produtos e serviços acessíveis às essas 

camadas é uma forte estratégia para a diminuição da pobreza que devasta vários países, 

inclusive o Brasil. 

Segundo relatou Camila Schrage Nuernberg, técnica de Turismo Social no 

SESC-SC, todos os passeios ou excursões ofertados pelo SESC seguem o princípio de 

repassar ao cliente final tarifas que não objetivam o lucro e nem acréscimo de juros nos 

pagamentos parcelados. Essa prática de não obtenção de lucro vem ao encontro ao 

conceito do BITS, exposto anteriormente sobre Turismo Social. 

Com base no contexto relatado anteriormente é possível destacar que o SESC 

promove a atividade turística de acordo com a proposta do MTur, no qual remete que o 

“Turismo Social é a forma de conduzir e praticar a atividade turística promovendo a 

igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o exercício da cidadania na 

perspectiva de inclusão” (MTur, 2009). 

O desenvolvimento e promoção das atividades turísticas no SESC vêm sendo 

estimuladas desde a sua criação em 1946. A questão do direito ao lazer pelo segmento 

comerciário, relacionado, principalmente, ao uso do tempo livre, constitui-se em campo 

importante de discussão e implementação de linhas de ação da Instituição, onde se 

inclui o Turismo Social (SESC-SC, 2009). 

O Turismo Social no SESC surge de fato com a criação das primeiras colônias 

de férias e com a realização de passeios de fins de semanas e excursões para esses 

equipamentos ou para localidades próximas. O quadro a seguir ilustra algumas datas 

importantes na evolução da prática da atividade turística no SESC. 

 

Quadro 03: Informações referentes à evolução da atividade turística no SESC. 

Data Fatos Históricos 
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1948 1ª Colônia de Férias – SESC Bertioga/SP 

 

Década de 1950 Caravanas de Turismo Social – SESC/RS 

 

1971 25 anos do SESC – 8 Colônias de Férias 

 

1979 Primeiras excursões orientadas de 

Turismo Social – SESC/SP 

 

1980 SESC/SP se associa ao Bureau 

Internacional Du Tourisme Social – BITS  

 

Década de 1990 Criação da rede nacional de Turismo 

Social do SESC 

 

1996 50 anos do SESC – 25 Colônias de Férias 

 

1998 Projeto SESC Pantanal 

 

 

2001 

Implantação oficial da Atividade Turismo 

Social 

 

SESC/SP integra o Conselho 

Administrativo do BITS Américas 
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2003 Participação no Grupo Técnico Temático 

– Turismo Social do Ministério do 

Turismo (MTur) 

 

 

2004 

Programa de Regionalização do Turismo 

– parceria entre MTur, SENAC e SESC 

 

Observatório de Inovação do Turismo – 

parceria entre a Fundação Getúlio Vargas, 

SENAC e SESC 

2005 Participação no 1º Salão do Turismo/SP 

 

2006 Participação no 2º Salão do Turismo/SP 

 

 

2008 

Rede de Turismo Social do SESC – 42 

meios de hospedagem e todos os 

Departamentos Regionais desenvolvendo 

passeios e excursões. 

 

Fonte: Adaptado de Turismo Social do SESC (2009). 

 

 Por meio do quadro apresentado anteriormente é possível identificar que o 

marco inicial do Turismo Social do SESC foi a inauguração da primeira Colônia de 

Férias em Bertioga – SP. Posteriormente com o desenvolvimento das Caravanas de 

Turismo e com a inauguração de outras unidades de colônias de férias e hotéis por todo 

o país, estabeleceu-se a prática da atividade turística voltada para o social no SESC. 

 Surge em 1979, no SESC São Paulo, o projeto Turismo Social, implementado 

por meio de excursões orientadas inicialmente a Ouro Preto (MG), Araruama (RJ) e 
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Mendes (RJ), utilizando equipamentos alternativos da comunidade, como instituições 

religiosas e conventos.   

Com a aceitação do público e a crescente demanda, os estados de Paraná, Santa 

Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco e o Distrito Federal, passaram a desenvolver a atividade, aumentando 

consideravelmente o número de excursões e reduzindo a ociosidade dos meios de 

hospedagem do próprio SESC em diferentes estados do país (SESC, 2009). 

Segundo Falcão (2006), com o intuito de ampliar a oferta de bens turísticos à 

uma camada social com renda de moderada a baixa, o SESC estimulou o uso mais 

intensivo dos equipamentos de hospedagem e lazer da instituição, freqüentemente 

ociosos em determinadas épocas do ano. 

O autor ainda menciona que desde 1993, o Departamento Nacional do SESC 

desenvolve junto às unidades do SESC, nos estados, um projeto de colaboração na 

implantação, dinamização e otimização do Turismo Social, ampliando assim a oferta 

turística em âmbito nacional. Esse esforço vem consolidando a imagem do SESC no 

cenário turístico, a partir da configuração de uma rede de Turismo Social com extensão 

nacional. 

O compromisso do SESC com a atividade de Turismo Social se reflete nas 

quinze Diretrizes para o Qüinqüênio 2006-2010, que foi lançada na Reunião de 

Diretores do Departamento Nacional e dos Departamentos Regionais, em novembro de 

2005. Destas Diretrizes, a de número quatorze, que se enuncia “Priorizar o Social nas 

Ações de Turismo”, é a base para a ponderação referente à atividade turística no SESC. 

O programa de Turismo Social inclui a promoção de passeios e excursões, que 

são elaborados por profissionais especializados, com roteiros e programações que 

contemplam a valorização da natureza e os diversos aspectos da cultura regional, 

visando proporcionar o crescimento e o enriquecimento pessoal.  

Segundo Santos et al (2007), passeio corresponde à visita a um determinado 

lugar, sem pernoite, destinada à clientela local, com a organização  que possibilita a 

utilização parcial dos serviços turísticos. Já excursão compreende as viagens com maior 

duração e organização, incluindo pernoite, que possibilita a utilização dos serviços 

turísticos e a apreciação dos atrativos da destinação turística.  

Embora os passeios ou as excursões sejam realizados por terceiros, sendo esses 

compreendidos por serviços hoteleiros para os locais que não dispõem de hotéis da rede 



74 

 

SESC, transporte e alimentação, cabe ao Setor de Turismo do SESC a iniciativa de 

reunir esses serviços, planejar as viagens, responsabilizar-se pelo conjunto dos serviços 

oferecidos, disponibilizar o produto à clientela e coordenar sua operacionalização. 

O gráfico a seguir demonstra índices de passeios e excursões realizados pelo 

SESC – SC nos anos de 2005 a 2008. 

 

  Gráfico 01: Informações referentes às programações do SESC-SC nos anos de 2005 a 2008. 

  Fonte: Adaptado de Serviço Social do Comércio - SESC, unidade SC (2009). 

 Com base nos dados do gráfico 01, constata-se que no ano de 2007 foram 

realizados mais passeios (186) e excursões (110) que nos demais anos analisados e que 

em 2008 o número tanto de passeios como excursões teve um considerável declínio. 

Também é possível observar que a alternativa passeio é a programação mais 

desenvolvida pelo SESC-SC nos anos expostos. 

As programações podem apresentar duração variada dependendo da categoria 

que se enquadram, sendo estes passeios ou excursões. O gráfico 02, ilustra essa variação 

de duração da programação nos anos de 2005 a 2008. 
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Gráfico 02: Informações referentes à duração dos programas em porcentagem (%) do SESC-SC nos anos de 2005 a 2008. 

Fonte: Adaptado de Serviço Social do Comércio - SESC, unidade SC (2009). 

 

  É possível identificar que a duração dos programas varia entre um dia, 

configurando este os passeios, a dez ou mais dias, caracterizando as excursões de longa 

duração. Os programas com um dia de duração apresentam índices significativos, 

seguidos pelas excursões curtas com duração entre dois a quatro dias, posteriormente 

pelas excursões médias com duração entre cinco a dez dias e finalmente pelas excursões 

longas compreendendo a duração de dez ou mais dias. 

A segmentação do público alvo do Turismo Social no SESC, embora atenda a 

todas as faixas etárias, segue uma tendência de mercado, oferecendo opções de turismo 

de lazer, eventos, cultural, educacional (pedagógico), religioso, saúde, gastronômico, 

rural, ecológico, ecoturismo e esportivo (SESC-SC, 2009).  

O gráfico a seguir divulga dados referentes aos segmentos turísticos oferecidos 

pelo SESC-SC nos anos de 2005 a 2008. 
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Gráfico 03: Informações referentes aos segmentos turísticos (%) oferecidos pelo SESC-SC nos anos de 2005 a 2008. 

Fonte: Adaptado de Serviço Social do Comércio - SESC, unidade SC (2009). 

 

 

 Analisando o gráfico 03, nota-se que o turismo de lazer apresenta índice 

significativo em todos os anos analisados, sendo mais expressivo no ano de 2008. Este 

fato vem ao encontro do principal objetivo proposto pelo SESC, ou seja, promover a 

oportunidade de lazer para os trabalhadores do comércio. O segmento de turismo de 

eventos apresenta crescimento durante os anos analisados. 

 Como mencionado anteriormente, o SESC – SC atende todas as faixas etárias no 

segmento turístico, oferecendo opções tanto para as crianças em idade escolar como 

para o público da terceira idade. O gráfico 04, ilustra a variação da faixa etária dos 

participantes das atividades turísticas propostas pelo SESC-SC nos anos de 2005 a 

2008. 
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    Gráfico 04: Informações referentes à faixa etária em porcentagem (%) do SESC-SC nos anos de 2005 a 2008. 

    Fonte: Adaptado de Serviço Social do Comércio - SESC, unidade SC (2009). 

 

 

Constata-se que a faixa etária com 55 anos ou mais representa o principal 

público atendido pelo SESC- SC, apresentando relativo aumento nos anos analisados. A 

faixa etária com valor menos expressivo nos anos analisados são os adolescente entre 12 

a 18 anos. Há um indicativo que o público do SESC-SC, envelheceu, refletindo assim 

em um aumento gradual na faixa etária correspondente as pessoas com 55 anos ou mais. 

Conforme Camila Schrage Nuernberg, os programas do SESC Nacional 

desenvolvidos para o público da melhor idade são reconhecidos como referência, este 

fato pode ser corroborado pelo programa Viaja Mais Melhor Idade, no qual o SESC foi 

convidado a auxiliar no desenvolvimento do projeto e atua como parceiro para a 

efetivação do programa. 

O projeto Viaja Mais Melhor Idade tem como objetivo promover a inclusão 

social dos idosos, aposentados e pensionistas, proporcionado-lhes oportunidades de 

viajar e de usufruir os benefícios da atividade turística, ao mesmo tempo em que 

fortalece o turismo interno regionalizado (MTur, 2009). 

Segundo Camila Schrage Nuernberg , o SESC também contribuiu como o MTur 

para a definição de segmentação de Turismo Social, evidenciando assim, que as 

atividades turísticas praticadas pelo SESC atendem o proposto de inclusão social pelo 

turismo.   
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Conforme menciona Falcão (2006), nos estados em que há infra-estrutura de 

maior porte, como o Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina, o SESC 

apresenta uma média de cem ou mais excursões anuais, enquanto os de menor porte, 

como o Pará e Tocantins, ofertam aproximadamente 20 excursões por ano.  

Em Santa Catarina o SESC disponibiliza dois hotéis, localizados nas cidades de 

Blumenau e Florianópolis, e a pousada rural no município de Lages. No entanto, seus 

roteiros ultrapassam os limites de Santa Catarina, abrangendo outras regiões do país, 

através da rede extra-hoteleira do SESC que contempla o total de 43 meios de 

hospedagem e mais de 135 pontos de atendimentos. 

As unidades do SESC-SC que ofertam a atividade turística são Blumenau, 

Brusque, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá, Joinville, Lages, 

Laguna, Rio do Sul, Tubarão e Xanxerê.  No entanto, apenas em Florianópolis e 

Joinville há uma agência nas dependências do SESC que promove a venda dos pacotes 

de passeio e excursão. Em Blumenau esse processo de venda é realizado na própria sede 

do hotel e nas outras unidades esse processo é integrado ao setor responsável em 

promover o lazer.  

Conforme Camila Schrage Nuernberg, em todas as unidades são fixados cartazes 

nas dependências do SESC com informativos sobre os próximos passeios e excursões, 

essas informações também são inseridas no site do SESC. Os informativos apresentam o 

roteiro com data, local, lugares de visitação, assim como o preço e as formas de 

pagamento. 

Falcão (2006), menciona que a demanda crescente, desde a década de 1980, do 

público de comerciários por novas alternativas de lazer tem estimulado a ampliação 

nacional das ações em Turismo Social, implicando uma diversificação das formas de 

atendimento. Esse fato gerou um fluxo turístico permanente que tem sido a 

característica básica do Turismo Social do SESC, em sua vertente emissora. 

O autor ressalta que o Turismo Social desenvolvido pelo SESC apresenta-se em 

três modalidades: turismo emissivo (excursões e passeios), turismo receptivo (passeios 

locais e traslados) e hospedagem. 

De acordo com SESC (2003), turismo emissivo é o conjunto de ações ligadas a 

atividades de viagem, destinadas a proporcionar o lazer fora da sede habitual de 

moradia, em busca de novas destinações e atrações turísticas de ordem recreativa, 

social, cultural e educacional. 
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Já o turismo receptivo compreende o conjunto de serviços e programações 

turísticas que objetivam proporcionar uma boa estada a turistas individuais ou grupos, 

oriundos de diversas localidades – dentro ou fora do estado, abrangendo entretenimento, 

animação turística, diversão, conhecimento cultural e contato com novas realidades. 

Tangente a modalidade hospedagem, o SESC (2003) referencia esta como um 

serviço de acomodação, alimentação e entretenimento em meios de hospedagem do 

SESC, destinados a atender à clientela comerciária e não-comerciária, que se utiliza de 

gestão hoteleira. 

O presente projeto visa analisar o Turismo Social na modalidade de turismo 

emissivo, identificando assim suas estratégias para inserir a Base da Pirâmide na 

atividade turística. 

O turismo emissivo segundo Santos et al (2007), é a principal modalidade do 

Turismo Social do SESC e a efetivação dessa modalidade deve ser desenvolvida dentro 

da concepção de rede, na qual passeios e excursões são ofertados pelo turismo emissivo, 

e as modalidades hospedagem e turismo receptivo funcionam como pontos de apoio que 

viabilizam esse movimento turístico. 

De acordo com Santos et al (2007), a sistematização dos procedimentos 

operacionais do turismo emissivo compreende três etapas: preparação, execução e 

avaliação. Em todas as etapas, as estratégias de marketing, a qualidade dos serviços e a 

economicidade dos produtos devem estar presentes. Cada etapa se divide em critérios 

que devem ser analisados, a figura a seguir delineia os procedimentos do turismo 

emissivo. 
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TURISMO EMISSIVO

(procedimentos)

Preparação

Planejamento

- Análise da 
demanda;

- Elaboração de 
roteiro turístico;

- Elaboração de 
programa;

- Contratação 
de guia de 
turismo;

- Animação 
turística.

Reconhecimento e 
ligações

- Reconhecimento 
dos locais;

- Contratação dos 
serviços;

- Transporte;

- Meios de 
hospedagem;

- Alimentação;

- Turismo receptivo.

Montagem

- Atendimento;

- Custos, preços
e pagamento;

- Determinação
de custos fixos e
variáveis;

- Integração de
roteiros;

-Procedimentos
administrativos.

Execução

Divulgação 
/Intermediação

- Estratégias de 
divulgação;

- Integração do 
grupo;

- Código de 
defesa do 
consumidor;

- Mídia

Operação

Avaliação

- Dos 
técnicos;

- Do 
cliente;

- Do guia 
de turismo.

Figura 01: Informações referentes às etapas e procedimentos do turismo emissivo no SESC.  

Fonte: Adaptado de Santos et al (2007). 

 

 

 Santos et al (2007), definem que a preparação é composta por três fases: 

planejamento, reconhecimento/ligações e montagem. O planejamento visa definir os 

aspectos operacionais das excursões e passeios, tais como: tipo de transporte, meio de 

hospedagem, plano de alimentação, guias, duração da viagem, serviços inclusos e 

operacionais, tudo em função do roteiro e do programa, como também da demanda real 

e potencial. Dessa forma, o planejamento requer um conjunto de ações coordenadas e 

bem definidas, compreendendo principalmente a análise da demanda.  

O reconhecimento e ligações possuem como objetivo o reconhecimento dos 

locais a serem operados e a contratação dos serviços necessários. Nessa fase do 

processo já existem definições de destino, tipo de produto e segmentação de público. 

Sendo assim, devem ser realizados contatos com transportadoras, meios de 

hospedagem, restaurantes, setor de turismo receptivo dos demais Departamentos 

Regionais do SESC, como também verificações de autorizações, aquisição de ingressos, 

horários de funcionamento dos atrativos, dentre outros. 
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De acordo com Camila Schrage Nuernberg, esses prestadores de serviços 

representam as parcerias desenvolvidas pelo SESC-SC na promoção da atividade 

turística.  Essas parcerias se concretizam com possíveis descontos para um determinado 

número de pessoas e qualidade nos serviços prestados. 

A última fase do processo de preparação é denominada montagem, sendo a fase 

na qual se associa o planejamento aos serviços contratados, realizando a cotização do 

programa e tendo como resultado o produto turístico, ou seja, excursão ou passeio.  

Nessa fase está inserido o atendimento, sendo que este é determinado segundo 

alguns aspectos: deve priorizar a participação da clientela comerciária de todas as 

localidades do estado, independentemente do local de partida das excursões ou passeios; 

adoção de preços diferenciados para não-comerciários; diversificar ao máximo a 

clientela atendida e estender a programação para as diversas faixas etárias. 

Conforme SESC (2003), o programa de Turismo Social do SESC deve atender, 

prioritariamente, aos trabalhadores das empresas de comércio de bens e serviços e seus 

dependentes, de todas as faixas etárias. Entretanto, seus bens, serviços e seus produtos 

turísticos podem ser disponibilizados ao público não-comerciário, com a adoção de 

preços diferenciados, desde que não venha prejudicar a demanda interna.  

Sendo assim, o programa de Turismo Social é extensivo aos comerciários e seus 

dependentes, conveniados, empresários e usuários, com adoção de tarifa diferenciada 

conforme a classificação na qual a pessoa se enquadra. As tarifas dos passeios e 

excursões apresentam menor valor para os comerciários e dependentes. 

Conforme Camila Schrage Nuernberg, o SESC classifica como comerciário, o 

indivíduo que desenvolve atividades em empresas ou entidades enquadradas no plano 

da Confederação Nacional do Comércio, para se associar ao SESC o comerciário 

precisa dirigir-se as centrais de atendimento do SESC com os documentos necessários e 

obter o seu Cartão Cliente SESC que terá validade de um ano, podendo ser renovado. 

Os dependentes são os filhos (até 21 anos), pais e cônjuges dos comerciários. 

Os conveniados correspondem aos funcionários de algumas empresas que não 

são do comércio, mas que estabilizam convênio com o SESC. Exemplo: Associação 

Beneficente dos Militares de Santa Catarina - ABEPOM. Já os empresários são os 

proprietários dos empreendimentos comerciais. Por fim, os usuários abrangem a 

comunidade em geral, sendo todos aqueles que não são comerciários, dependentes, 

empresários ou conveniados. 
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O gráfico a seguir apresenta os inscritos nos programas de Turismo Social do 

SESC – SC nos anos de 2005 a 2008. 

 

 

Gráfico 05: Informações referentes aos inscritos nas atividades de Turismo Social do SESC-SC nos anos de 2005 a 2008. 

Fonte: Adaptado de Serviço Social do Comércio - SESC, unidade SC (2009). 

 

 

  Por meio do gráfico 05, observa-se que o SESC – SC não atingiu plenamente seu 

público alvo, ou seja, os comerciários e seus dependentes.  Os inscritos classificados 

como usuários participaram mais ativamente das atividades de Turismo Social que os 

comerciários e seus dependentes nos anos de 2005 a 2008. Analisando isoladamente o 

ano de 2007, que entre os anos analisados representa o ano com maior número de 

inscritos, a soma dos participantes classificados como comerciário e dependentes, com 

total de 4.548 inscritos, não supera os 6.113 inscritos como usuários. 

  Analisando por outra vertente, a participação mais ativa dos usuários nas 

atividades turísticas do SESC-SC, pode ser um meio de sustentabilidade para o efetivo 

atendimento do público alvo, ou seja, os usuários mantêm o ponto de equilíbrio 

necessário para a realização da atividade turística para o público comerciário e 

dependentes. 

Para Ripoll (1986), o Turismo Social é uma espécie de movimento para 

minimizar as insuficiências econômicas e sociais na vida das pessoas, pois tem como 

intuito melhorar a situação daquelas pessoas que por limitações de seus meios, não 

podem viajar ou desfrutar de momentos de lazer. Esse movimento não compreende 
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apenas a classe trabalhadora, mas também os estudantes, jovens, adultos e outros setores 

sociais, cujo denominador é a classe econômica de baixo poder aquisitivo. 

Nesse contexto é possível afirmar que a utilização mais efetiva dos usuários no 

programa de Turismo Social não desvirtua o objetivo principal do programa, ou seja, a 

democratização do acesso ao produto turístico, promovendo a inclusão social.  

   É possível observar também um significativo declínio de inscritos no ano de 

2007 para o ano de 2008, com redução de 2.334 inscritos. Esse fato pode estar 

relacionado à influência gerada pela crise econômica mundial, no entanto não se pode 

afirmar que a crise determinou esse declínio. 

Conforme SESC (2003), o foco principal na elaboração dos pacotes turísticos é 

direcionado à missão do Turismo Social do SESC, que tem como objetivo criar 

produtos turísticos de qualidade com preços acessíveis para que as pessoas de baixa 

renda possam desfrutar da atividade turística conhecendo os atrativos históricos, 

artísticos, culturais e ecológicos de determinada região. 

O gráfico a seguir apresenta a média salarial dos inscritos nas atividades de 

Turismo Social do SESC – SC nos anos de 2005 a 2008. 

 

 

Gráfico 06: Informações referentes à média salarial em porcentagem (%) dos inscritos nas atividades de Turismo Social  

do SESC-SC nos anos de 2005 a 2008. 

Fonte: Adaptado de Serviço Social do Comércio - SESC, unidade SC (2009). 

 

Observando o gráfico 06, é possível identificar uma oscilação constante no perfil 

econômico dos inscritos no programa Turismo Social nos anos analisados, o que 

implica em uma alteração do público alvo considerando seu poder econômico.  
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No ano de 2005 a média salarial predominante se encontrava na faixa entre 4 a 6 

salários mínimos, com 50,29%. Em 2006, a média salarial estava equilibrada entre a 

faixa de 1 a 3 salários mínimos (41,24%) e a faixa de 4 a 6 salários mínimos (43,77%). 

No entanto, no ano de 2007, esse cenário alterou-se novamente, no qual 47,70% dos 

inscritos estavam na faixa de 4 a 6 salários mínimos, seguidos por 26,90% com renda de 

1 a 3 salários. O ano de 2008, considerado o ano que melhor representa a realidade para 

presente projeto pela atualidade dos dados, apresentou como maioria absoluta os 

inscritos que obtiveram renda média entre 1 a 3 salários mínimos. Outro dado relevante 

é a participação minoritária de pessoas que provém de renda superior a 10 salários 

mínimos, sendo que no ano de 2008 apenas 1,49% dos inscritos enquadravam-se nesta 

média salarial. 

A partir desses dados é possível definir se as classes sociais que usufruem das 

atividades turísticas ofertadas pelo SESC-SC, enquadram-se na estrutura da Base da 

Pirâmide mencionada por Prahalad. Alguns autores consideram que a BoP, é composta 

apenas pelas classes D e E, outros consideram a classe C como integrante. No entanto, 

nesse projeto adotou-se a definição que a BoP é composta pelas classes C, D e E. 

 Para fim de estabelecer um critério único de classificação, optou-se nesse 

projeto utilizar o Critério de Classificação Econômica Brasil, da Associação Brasileira 

de Empresas de Pesquisa - ABEP (2009), que divide o Brasil em seis categorias: A1, 

A2, B1, B2, C1, C2, D, E. 

Com base nessa classificação, os indivíduos que pertencem a BoP possuem 

como renda familiar as seguintes prospecções: classe C1 com renda de R$ 1.318,00; 

classe C2 com renda de R$ 861,00; classe D com renda de R$ 573,00 e classe E com 

renda de R$ 329,00. 

A categorização de classes é realizada mediante uma combinação entre a renda 

familiar, e o conjunto de posses da família. No presente estudo, os índices 

disponibilizados compreendem apenas a média da renda individual, sendo 

desconhecidos os demais itens avaliados pelo Critério de Classificação Econômica 

Brasil. A fim de obter uma classificação mais aproximada do real, optou em levar em 

consideração apenas a renda como fator de classificação econômica.  

É importante ressaltar que a classificação da ABEP considera a renda média 

mensal familiar, sendo a família composta por até quatro pessoas. E os dados 

disponibilizados pelo SESC-SC relatam a renda média individual.  
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Segundo dados do IBEG (2009), a composição da família brasileira encontra-se 

diversificada, oscilando entre famílias compostas de uma a quatro pessoas, certamente 

existem exceções de famílias compostas por mais de quatro pessoas. Vale ressaltar que 

na região sul, em relação às demais regiões brasileiras, as famílias tendem a ser 

compostas por poucos membros. 

Considerando a diversidade brasileira, optou-se em considerar os valores da 

pesquisa da ABEP divido por dois, a fim de obter um valor aproximado da renda 

individual. 

De acordo com informações do Portal do Brasil (2009), o valor do salário 

mínimo em 2008 era R$ 415,00. Analisando os inscritos no programa de Turismo 

Social do SESC-SC em 2008 que obtiveram renda mensal individual entre R$ 415,00 a 

R$ 1.245,00, ou seja, na faixa de 1 a 3 salários mínimos,  constata-se que estes estão 

concentrados nas classes C1 e C2, admitindo possível enquadramento na classe 

B1(renda média familiar de R$2.256).  

Com base nos dados do ano de 2008, é possível afirmar que o programa 

desenvolvido pelo SESC-SC atende a iniciativa de proporcionar a atividade turística às 

classes menos favorecida economicamente, atendendo assim a BoP, o que remete ao 

propósito defendido por Pralahad.  

Como procedimento do turismo emissivo, a montagem também compreende os 

elementos de custos de preços e pagamentos, determinação dos custos fixos e variáveis, 

integração de roteiros e procedimentos administrativos. 

A estrutura de custos dos programas é composta pelas despesas diretamente 

relacionadas à atividade de: transporte, hospedagem, alimentação, serviços, seguros, 

divulgação, acrescidas das despesas provenientes do acompanhamento técnico (guia de 

turismo regional/nacional, guia de turismo local, diárias, ajudas de custo, refeições, 

assessoria externa, entre outras). 

De acordo com SESC (2003), os custos envolvidos podem ser fixos e variáveis. 

Os fixos são considerados como as despesas que independem do número de 

participantes como transporte, guia de turismo, guias locais, diárias para os guias e 

outras. Já os custos variáveis correspondem às despesas relativas a cada participante 

como preço de hospedagem, alimentação, seguro de viagem, serviço de bordo, brindes, 

taxas turísticas, entre outras. 
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Dependendo do passeio ou excursão e da demanda real, o serviço de guia de 

turismo pode ser próprio do Departamento Regional, o que proporciona a redução de 

custos. Caso contrário, esse serviço deve ser terceirizado atendendo a exigência de 

contratação de profissionais comprometidos com a qualidade na prestação de serviço e 

aplicação de preços abaixo dos praticados pelo mercado turístico. 

O cálculo de preço de venda para cada participante é realizado com base em um 

rateio do total de custos pelo número de participantes, para isso é necessário um 

levantamento prévio dos custos fixos e variáveis.  

Com o intuito de inserir os comerciários na atividade turística, o SESC objetiva 

facilitar o pagamento com opções de uso de cartões de crédito ou boleto bancário, sendo 

ambas as formas sem juros.  

No SESC – SC, conforme Camila Schrage Nuernberg, os valores podem ser 

parcelados no boleto bancário, a quantidade de parcelas depende da data de aquisição do 

pacote e da viagem, por exemplo, se o interessado adquirir o pacote quatro meses antes 

da data da viagem, este poderá parcelar sua viagem em até quatro parcelas. Também há 

a opção de parcelar em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito – Visa e Master 

Card, sendo a parcela mínima de R$ 20,00, essa forma de pagamento independe da data 

de aquisição do pacote. 

 O segundo procedimento do turismo emissivo mencionado por Santos et al 

(2007), corresponde a execução, sendo esta composta por duas fases: 

divulgação/intermediação e operação. A divulgação é voltada preferencialmente a 

clientela do SESC, por meio de instrumentos como cartazes, informativos internos, 

folders e informativos no site da Instituição. As estratégias de divulgação envolvem 

algumas ações, sendo as principais:  

a) inclusão dos passeios e excursões no folheto mensal/trimestral da     

programação das atividades do Departamento Regional e de cada unidade 

operacional; 

b) contato com os gerentes, assistentes sociais de empresas e presidentes de 

associações; 

c) visitas aos estabelecimentos de ensino;  

d) elaboração de um cadastro de pessoa física e jurídica; 

e) divulgação das excursões/passeios em todas as unidades operacionais do 

SESC; 
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f) divulgação por meio de circuito interno de TV nas unidades operacionais do 

SESC; 

g) fixação de roteiros/cartazes em painéis em todas as unidades operacionais do 

SESC, empresas comerciais e/ou outros locais de acesso do público-alvo; 

h) distribuição de roteiros à clientela comerciária (participante de outras 

atividades do SESC, nas empresas, grupos); 

i) inscrição e venda em todas as unidades operacionais do SESC, via Internet. 

Visando à redução de custos, não há o uso dos meios de comunicação de massa 

como rádio, televisão e jornal para divulgação dos produtos e serviços turísticos do 

SESC. Camila Schrage Nuernberg complementa que a divulgação foca-se ao ambiente 

interno do SESC-SC, pois a divulgação em massa poderia ocasionar uma forma de 

concorrência entre o SESC e outras instituições que promovem a atividade turística, o 

que sugere uma concorrência desleal visto que a arrecadação financeira do SESC 

provém também de agências de turismo e outros empreendimentos comerciais ligados a 

atividade turística. 

A intermediação conforme Santos et al (2007), consiste basicamente em integrar 

o grupo de excursionistas, promovendo reuniões com o grupo antes da viagem, 

explicando detalhadamente o roteiro, especificando os serviços oferecidos nos meios de 

hospedagem e demais equipamentos turísticos do SESC. Essa ação de integração 

contribui para a integração interpessoal dos excursionistas. 

Segundo relatos de Camila Schrage Nuernberg, no SESC-SC a integração é 

praticada, mas não compreende para todas as programações. É mais comum nas 

excursões de longa distância, por exemplo, nas excursões ao SESC Pantanal, onde se 

convida o grupo para uma reunião em uma Unidade do SESC, em data anterior à 

viagem para receber informações e orientações detalhadas a respeito do roteiro. Às 

vezes é exibido um vídeo do local de destino ou são disponibilizados folders, cartazes e 

imagens referentes ao local. 

A segunda fase da execução engloba a operação, que segundo mencionam 

Santos et al (2007), é a atividade fim, ou seja, a realização da viagem. Nessa fase as 

atribuições de mobilização, articulação e coordenação dos diversos serviços que 

integram a excursão ou passeio devem ser verificadas constantemente durante todo o 

ciclo do roteiro, a fim de manter a qualidade do serviço prestado. 
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Segundo Santos et al (2007), o último procedimento relacionado ao turismo 

emissivo corresponde à avaliação, sendo este um instrumento de efetiva importância 

para o acompanhamento da atividade, norteando novas programações, validando as já 

existentes ou corrigindo eventuais distorções. São adotadas algumas formas de 

avaliação: 

a) dos técnicos que atuam na área, sendo avaliadas por reuniões e elaboração de 

relatórios operacionais; 

b) dos clientes, como formulários de opinião; 

c) dos guias de turismo, baseado em relatórios da excursão, reuniões periódicas, 

discussão em equipe e avaliação periódica dos serviços do roteiro e prestadores 

de serviços orientados pelo feedback dos participantes.   

Conforme Camila Schrage Nuernberg, o SESC-SC realiza o procedimento de 

avaliação em suas excursões e passeios disponibilizando um formulário no final da 

atividade turística para os participantes registrarem sua opinião sobre a mesma.  

Nesse formulário de opinião são avaliados itens como o atendimento do SESC 

(informações, procedimento de inscrições), transporte (conforto, limpeza/higiene, 

segurança, motorista), alimentação (nas unidades de hospedagem do SESC, nos hotéis 

similares, restaurantes), hospedagem (nas unidades do SESC e nos hotéis similares), 

atividades (no ônibus e nos locais de hospedagem), roteiro (roteiro em geral e passeios 

locais), atuação do guia (desenvolvimento da programação e conhecimento do roteiro), 

opinião sobre o valor cobrado e conceito geral da excursão. Os participantes possuem 

quatro opções para classificar os itens avaliados, sendo estas: excelente, bom, razoável e 

fraco. 

No formulário também constam alternativas semi-abertas voltadas para 

mensurar os motivos que levaram o participante a realizar a excursão, número de vezes 

que participou de excursões do SESC, como ficou sabendo da excursão e quais os 

próximos destinos avalia como interessante.  

Nos hotéis e na pousada também são disponibilizados formulários de opinião 

para os hóspedes, sendo avaliados itens relacionados aos serviços de reserva, recepção 

(cordialidade e eficiência), apartamento (conforto e manutenção), limpeza e arrumação 

do apartamento, restaurante e lanchonete (ambiente e serviços), alimentação (qualidade 

e variedade), atividades sociais e recreativas, passeios locais, espaços de eventos 

(instalações, equipamentos e serviços) e avaliação geral dos serviços do hotel. Os 
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hóspedes possuem seis opções para classificar os itens avaliados, sendo estas: ótimo, 

bom, regular, ruim, péssimo e não utilizei. 

Santos et al (2007), mencionam que um ponto fundamental no planejamento do 

Turismo Social do SESC refere-se ao papel dos meios de hospedagem, seguindo a  

proposta de democratização do acesso aos produtos e serviços turísticos. Priorizar a 

utilização intensiva dos meios de hospedagem do SESC, por meio de ações de Turismo 

Social, a fim de reduzir ou mesmo eliminar sua ociosidade, é uma diretriz clara para a 

operacionalização da atividade.  

Os autores ainda complementam que a utilização de meios de hospedagem do 

SESC nos destinos selecionados pelo turismo emissivo, possibilita à oferta de pacotes 

turísticos com preços acessíveis a clientela alvo. A principal função dos meios de 

hospedagem, dentro do Turismo Social do SESC, é a de “suporte” ao movimento 

gerado pela modalidade turismo emissivo. 

Outro ponto ressaltado pelos autores refere-se ao princípio do Turismo Social 

em tornar as viagens viáveis para o maior número de pessoas possível, a preços 

acessíveis, principalmente às pessoas de menos renda, porém não desconsiderando a 

prestação de serviços e produtos dentro de bons padrões de qualidade, principalmente 

no item hospedagem. 

A ação de oferecer serviços e produtos turísticos com padrões de qualidade ao 

público atendido pelo Turismo Social é mencionada por Falcão (2006), onde remete que 

o turismo social deve manter sempre com o mesmo nível de conforto e instalações do 

turismo comercial. 

Santos et al (2007) citam que em relação à forma de atuação do turismo 

emissivo, o SESC deve seguir alguns pontos, sendo eles: 

a) procurar identificar destinações turísticas e inovar roteiros, com intuito a 

diversificar os fluxos e estimular o aproveitamento turístico dos recursos 

naturais, culturais e planejados em mercados emergentes, conjugando-se com a 

operacionalidade do processo; 

b) a pesquisa deverá se constituir em procedimentos metodológicos regular. Para 

tanto, a realização de sondagem junto à clientela, antes do lançamento da 

programação do Turismo Social é fundamental para conhecer e analisar o 

potencial da demanda, o que proporcionará uma adequação da oferta de serviços 

às necessidades e aos interesses da clientela; 
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c) o estímulo à pesquisa, à estruturação de roteiros e ao intercâmbio permanente 

de novos roteiros configura-se elemento chave para o desenvolvimento das 

ações de Turismo Social. A estruturação e o intercâmbio são temáticas 

extremamente dinâmicas que contemplam um quadro de permanente renovação; 

d)criar oportunidades e perspectivas de ampliação de atendimento, 

contemplando diferentes segmentos do mercado turístico; 

De acordo com Falcão (2006), o Turismo Social desenvolvido pelo SESC tem 

proporcionado novas oportunidades de lazer a um grande número de comerciários 

principalmente pela redução de custos nas excursões, que incluem passagem, 

hospedagem e alimentação. Aliado a isso a Instituição promove a integração 

interpessoal e o enriquecimento cultural com ênfase na educação informal, ou seja, 

educação para e pelo turismo, e dinamiza a ocupação dos meios de hospedagem em 

períodos de baixa temporada. 

O autor ainda menciona que a atividade turística tem recebido incremento 

considerável no SESC ao longo dos anos, um bom exemplo é o desenvolvimento do 

turismo efetivamente acessível às camadas menos favorecidas da população, ou seja, a 

preocupação com as iniciativas de Turismo Social, para que proporcionem à clientela o 

acesso à informação e ao conhecimento, caracterizando-se como uma área 

complementar da cultura, diferenciando-o do turismo de massa. Além disso, o SESC 

incentiva uma dinâmica interna de roteirização que faz emergir constantemente 

programações inovadoras em seus enfoques e perspectivas de realização. 

Diante dessa abertura de inserção das classes menos favorecidas ao segmento 

turístico surge à necessidade de profissionais aptos a atender esse novo público que 

apesar de ser iniciante na atividade, se traduz em um público mais conscientizado e 

exigente. O propósito do SESC em ofertar um turismo que promova a inclusão e não 

um turismo de massa, também requer a necessidade de tais profissionais. 

Segundo SESC (2003), a formação de recursos humanos para a atividade de 

Turismo Social não pode se restringir apenas ao treinamento de colaboradores, deve 

também orientar para a qualificação e capacitação baseada na conscientização, 

crescimento individual e cidadania, compatibilizando conhecimentos técnicos, que 

certamente acarretarão maior produtividade e eficiência, com conhecimentos que criem 

espaço para o exercício dessa cidadania. 
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 Conforme Camila Schrage Nuernberg, o SESC-SC segue esses princípios e 

buscam proporcionar capacitação constante aos seus colaboradores. Geralmente a 

própria Camila organiza e ministra os cursos de capacitação aos colaboradores dos 

hotéis e da pousada rural.  

Em complementação aos programas de capacitação é disponibilizada a 

oportunidade do colaborador participar de eventos e cursos que privilegiem sua área de 

atuação na Instituição, para isso o colaborador deve realizar uma solicitação ao 

Departamento de Recursos Humanos e a mesma será analisada sendo aprovada ou não. 

O colaborador também tem direito ao desconto de 50% para participar das atividades 

turísticas ofertadas pelo SESC. 

Esses cursos de capacitação visam principalmente o aprimoramento profissional, 

certamente obter maiores conhecimentos sobre sua atividade gera satisfação pessoal e 

inclusão social.  No entanto, o desafio que se observa é formar profissionais capazes de 

entender a totalidade do processo e intervir nele de maneira inovadora, e que ao mesmo 

tempo tenham conhecimento dos aspectos sociológicos, filosóficos, econômicos, 

políticos e culturais da atividade de Turismo Social. 

Para Abitia (2006), o conceito de Turismo Social é algo mais amplo do que a 

diferenciação entre turismo de massa e social. Para o autor o turismo social se baseia em 

dois princípios fundamentais: a acessibilidade (que corresponde à aspiração de turismo 

para todos) e a solidariedade (que corresponde à aspiração de um turismo responsável). 

Esse dois princípios, se aplicados em seu conjunto, são os que outorgam ao lazer 

turístico uma qualidade social. Nenhuma atividade turística é verdadeiramente social se 

não se baseia nesses princípios.  

O PNT (MTur, 2009) expõe uma inclusão na mais ampla acepção da palavra: 

inclusão de novos clientes para o turismo interno, inclusão de novos destinos, inclusão 

de novos segmentos de turistas,  mais turistas estrangeiros, mais divisas para o Brasil, 

novos investimentos, novas oportunidades de qualificação profissional e novos postos 

de trabalho para o brasileiro.  

A inclusão pode ser alcançada por duas vias: a da produção, por meio da criação 

de novos postos de trabalho, ocupação e renda, e a do consumo, com a absorção de 

novos turistas no mercado interno (MTur, 2009) 

Diante disso, é possível constar que o SESC-SC busca operacionalizar a inclusão 

social por meio da atividade turística, focando mais na via de consumo, ou seja, 
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possibilitando a efetiva inserção das classes menos favorecidos ao segmento turístico, e 

necessitando aprimorar suas ações estratégias para contemplar a via de produção, ou 

seja, estimular a conscientização de seus colaboradores sobre o processo social ao qual 

prestam serviços. 

Os recursos humanos são elementos chaves no processo de várias atividades, 

assim como no turismo, pois suas ações influenciam todo processo de acolhimento ao 

cliente e conseqüentemente ampliação do atendimento. No entanto, a qualidade dos 

equipamentos, instalações e serviços prestados principalmente pela hotelaria é uma 

necessidade de competitividade e diferenciação no mercado. 

Segundo SESC (2003), a administração moderna turística exige que em todos os 

setores da empresa haja hospitalidade, como fator diferencial. Compreende-se 

hospitalidade como, “o conjunto de competências, serviços, infra-estrutura e outros 

recursos destinados a receber bem turistas e visitantes, acolhendo com satisfação e 

servindo com excelência. São condições para recebê-lo mais e sempre”. 

A hospitalidade insere-se no escopo da atividade turística, portanto, a qualidade 

de todo o processo está diretamente relacionada com os aspectos construtivos do 

empreendimento e seus respectivos equipamentos aliada ao emprego de um padrão 

moderno de gestão (SESC, 2003). 

Considerando que o turismo tem o espaço como seu principal objeto de 

consumo, a qualidade das instalações ou dos ambientes de modo geral é de fundamental 

importância para a hospitalidade turística do SESC. 

Como já mencionado o Departamento Regional do SESC, unidade SC, possui 

dois hotéis, sendo um localizado em Cacupé e outro em Blumenau, além da pousada 

rural localizada no município de Lages. 

O Hotel SESC Cacupé, fica a 10 km do centro de Florianópolis e dispõe de 

infra-estrutura completa para hospedagem e eventos, contando com 40 casas e 24 

apartamentos, equipados com TV por assinatura, minibar, ar condicionado ou 

ventilador, telefone, copa de apoio e lavanderia terceirizada. Possui um apartamento 

adaptado para portadores de necessidades especiais ou dificuldades de mobilidade. As 

diárias podem incluir café da manha, almoço e jantar, além de acesso a toda 

programação cultural e recreativa do Hotel, como atividades ecológicas (trilhas), 

integração (dinâmicas recreativas), valorização e resgate cultural (oficinas e 
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apresentações musicais) e movimento (práticas de esportes recreativos). Também possui 

em suas dependências um restaurante aberto ao público.  

Segundo Camila Schrage Nuernberg, como o Hotel está localizado perto do 

litoral no período de alta temporada, ou seja, nos meses de verão, devido à intensa 

demanda, é disponibilizado atendimento exclusivo para comerciários e seus 

dependentes. 

O Hotel SESC Blumenau, localiza-se a 160 km de Florianópolis, possui 50 

unidades habitacionais, com um total de 100 leitos entre acomodações individuais, 

duplas e triplas, equipadas com cama box spring, televisor LCD, ar condicionado, 

elevador, 3 apartamentos adaptados para portadores de necessidades especiais ou 

dificuldades de mobilidade. A programação de lazer do Hotel compreende atividades 

voltadas para o entretenimento, lazer e educação, sendo desenvolvidas e monitoradas 

pela equipe SESC através de atividades de integração, movimento, natureza, 

valorização e resgate cultural e atividades aquáticas (de dezembro a março). 

O SESC Pousada Rural de Lages, localiza-se a 221 km de Florianópolis, dispõe 

de um total de 141 leitos, distribuídos em 20 cabanas conjugáveis, com capacidade de 2 

a 4 pessoas, 19 apartamentos triplos, um apartamento adaptado para portadores de 

necessidades especiais ou dificuldades de mobilidade. A programação de lazer inclui 

atividades de movimento, integração, natureza, valorização e resgate cultural. 

O SESC procura adotar o conceito de desenvolvimento sustentável aplicado a 

hospitalidade, pois considera que este representa uma estratégia válida para buscar a 

integração entre o uso do ambiente, a preservação de certos aspectos deste ambiente, a 

satisfação dos participantes e a melhoria das condições de vida das pessoas, envolvidas 

no processo, como também das comunidades locais. 

Os bens turísticos têm na qualidade uma premissa no planejamento, não importa 

localização, a proposta ou a dimensão, em qualquer empreendimento a qualidade 

precisa prevalecer (SESC, 2003). 

Segundo SESC (2003), a qualidade total deve englobar cinco dimensões: 

qualidade intrínseca, custo, atendimento, moral e segurança. Dentro desses preceitos um 

empreendimento turístico necessita ter qualidade intrínseca refletida pelas condições de 

hospitalidade de uma forma geral, mas precisa também ter um custo compatível com o 

produto oferecido, onde a dimensão atendimento é fundamental. 
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Como visto nos procedimentos do Turismo Social do SESC-SC, na modalidade 

turismo emissivo, a Instituição desenvolve estratégias para ofertar uma estrutura 

adequada, a fim de inserir a Base na Pirâmide no segmento turístico.   

As ações estratégicas e os recursos utilizados para a obtenção da estratégia, se 

configuram pela adequação do conjunto de atividades, programação e estrutura 

apropriada ao público da BoP. Essas ações podem ser visualizadas pelos passeios e 

excursões ofertados com preços e condições de pagamento mais acessíveis para as 

classes menos favorecidas economicamente, visto que o propósito do SESC não é 

apenas vender um produto turístico massificado, mas proporcionar a integração de todo 

o equipamento disponível para o aproveitamento do tempo livre e a sistematização 

dessa forma de turismo. 

Os recursos são concretizados pela estrutura física, compreendendo esta os dois 

hotéis e a pousada rural, e os recursos humanos, que opera como subsídio no 

planejamento do produto turístico. 

As ações estratégicas e os recursos disponíveis podem ser observados em todos 

os procedimentos do turismo emissivo do SESC-SC, sendo constantemente ponderados, 

a fim de configurar a estratégia proposta.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de analisar quais as 

estratégias utilizadas pelo SESC – unidade Santa Catarina, para incluir a Base da 

Pirâmide no segmento de turismo. Visto isso, o objetivo geral deste estudo é analisar as 

estratégias do SESC – unidade Santa Catarina, referente ao seu programa de Turismo 

Social, seguindo o referencial teórico de Prahalad. 

Quanto ao primeiro objetivo específico, descrever o histórico do SESC – 

unidade Santa Catarina, acredita-se que esse objetivo foi atingido por meio das análises 

e interpretações baseadas nas informações providas pelos documentos disponibilizados 

pela Instituição que retratam sua trajetória.  

No que tange ao segundo objetivo específico, identificar as estratégias e o 

conjunto de atividades, do SESC-SC no campo de Turismo Social, compreende-se que 

as informações obtidas foram consistentes para identificar e posteriormente avalia a 

estratégia. Constatou-se que a Instituição desenvolve como estratégia, a oferta de uma 

estrutura adequada para inserir a Base na Pirâmide no segmento turístico e o conjunto 

de atividades engloba os procedimentos do turismo emissivo no programa de Turismo 

Social. 

No terceiro objetivo específico, identificar os recursos disponíveis para o alcance 

das estratégias, observa-se que as ações estratégicas e os recursos disponíveis podem ser 

observados em todos os procedimentos do turismo emissivo manifestando-se no 

desenvolvimento de atividades turísticas que incentivam a cultura e educação; 

segmentação; estrutura física; tarifas acessíveis e diferenciadas; divulgação; formulários 

de opinião e recursos humanos, sendo este um subsídio ao planejamento do produto 

turístico. 

 Na fase de preparação em que são realizadas as etapas de planejamento, 

reconhecimento/ligações e montagem, as ações podem ser visualizadas principalmente 

pela elaboração do programa, meios de hospedagem e preço praticado. 

A elaboração do programa possui como ação estratégia o desenvolvimento de 

atividades turísticas que incentivem a cultura e educação, e não apenas o lazer. Outra 

ação estratégica presente na elaboração é a segmentação, pois o Turismo Social apesar 

de ser uma forma de turismo relacionado aos estratos de renda, tendo como objetivo o 
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fomento do turismo para as classes menos favorecidas, apresenta uma demanda com 

características próprias, com diversas motivações, necessidades e preferências. 

A segmentação se torna importante para facilitar a determinação da identidade 

de clientes com comportamentos homogêneos quanto aos seus gostos e preferências. 

Também possibilita o conhecimento dos principais destinos geográficos, faixa etária dos 

participantes, situação social, estilo de vida, entre outros. 

A estrutura física dos hotéis e da pousada do SESC-SC dispõe de acomodações 

equipadas com aparatos para proporcionar conforto aos hóspedes, assim como conceitos 

de sustentabilidade e acessibilidade, como adaptação de cômodos para portadores de 

necessidades especiais. 

Segundo Falcão (2006), o turismo social se distingue do turismo “comercial”, 

principalmente pelo preço praticado, em geral 25% a 40% mais baixos do que os 

operados pelo setor comercial. 

A ação de praticar preços mais acessíveis é confirmada na comparação entre o 

preço proposto pelo SESC-SC (2009) e a agência de turismo CVC (2009). O destino 

comparado é uma excursão para Serra Gaúcha e Gramado, enquanto o SESC-SC 

oferece o pacote por R$ 535,00 para comerciário/dependente, R$ 573,00 para 

conveniados e R$ 636,00 para usuários, com algumas alimentações inclusas, a CVC 

sugere um preço a partir de R$878,00. Configurando uma variação de aproximadamente 

40% comparando a tarifa para comerciário/dependentes e de 28% em relação à tarifa 

para usuários. 

Outra ação estratégia presente no preço de venda das excursões é evidenciada 

pela variação substancial entre as categorias, visando, dessa forma, estimular e 

prestigiar a participação dos comerciários e seus dependentes nas programações 

turísticas. 

A fase de execução compreende as etapas de divulgação/intermediação e 

operação, na qual as ações estratégias podem ser identificadas principalmente nos meios 

de divulgação do produto turístico e na operação. A ação estratégica aplicada na 

divulgação corresponde em utilizar mídias que não reflitam em um acréscimo ao preço 

final do produto turístico e que não ocasione uma concorrência desleal com outras 

agências de viagem. 

Como já mencionado anteriormente a operação corresponde à realização da 

atividade turística propriamente dita, na qual a ação estratégica é identificada pela 
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adequação do conjunto de atividades para viabilizar todo o processo estabelecido na 

programação da atividade turística. 

A última fase dos procedimentos do turismo emissivo abrange a avaliação, e a 

ação estratégica é evidenciada pela aplicação dos formulários de opinião, por meio deste 

é possível obter um feedback dos participantes e aprimorar o conjunto de atividades 

turísticas ofertadas, realimentando assim o processo. Também são realizadas reuniões 

com os envolvidos no processo como guias e técnicos, a fim de diagnosticar o processo 

como um todo. 

Pertinente ao último objetivo específico, avaliar os resultados do processo 

estratégico no campo de Turismo Social, seguindo o referencial teórico de Prahalad, 

considera-se que os resultados das ações estratégicas são satisfatórios e atendem o 

objetivo de inserir a BoP na atividade turística. Alguns indicadores do ano de 2008 

corroboram os resultados, sendo estes configurados pelos índices, disponibilizados pelo 

SESC-SC, de excursões e passeios, totalizando 201 programações ofertadas; com um 

índice de 8.327 inscritos, compostos por comerciário, dependentes e usuários, atingindo 

assim 17.071 atendimentos relacionados ao Turismo Social. 

Outro fator que comprova o resultado efetivo da estratégia é o reconhecimento 

do programa Turismo Social, sendo este referencial para a concepção de demais 

atividades, principalmente as atividades desenvolvidas para o público da melhor idade. 

Este fato pode ser legitimado pelo programa Viaja Mais, Melhor Idade, no qual o SESC 

foi convidado a auxiliar no desenvolvimento do projeto e atua como parceiro para a 

efetivação do programa. O SESC também contribuiu como o MTur para a definição de 

segmentação de Turismo Social, evidenciando assim, que as atividades turísticas 

praticadas pelo SESC atendem o proposto de inclusão social pelo turismo.   

Após a análise dos dados, é possível constatar que SESC-SC disponibiliza uma 

estrutura adequada para atender o público da BoP, ou seja, a Instituição oferta um 

conjunto de atividades apropriado para inserir essas classes ao segmento turístico. No 

entanto se faz necessário incentivar a prática do turismo para essas classes, o que 

envolve questões mais amplas, principalmente de mudança de hábitos. Essa mudança 

pode ser estimulada pelo SESC, mas devido sua amplitude e o envolvimento de 

questões econômicas, se faz necessário a parceria com outros órgãos responsáveis pelo 

turismo e bem-estar dos trabalhadores. 
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A pesquisa atendeu os objetivos específicos e superou as expectativas da 

pesquisadora que desconhecia a totalidade do processo desenvolvido pelo SESC no 

campo de turismo voltado à inclusão social. Vale ressaltar que a pesquisa também 

possibilitou a utilização prática dos conhecimentos adquiridos pela pesquisadora 

durante os anos de faculdade de administração, especialmente nas disciplinas de 

Direção Estratégica e Práticas Administrativas. 

 Após a interpretação dos dados, constata-se que o SESC-SC, ultrapassa o papel 

de agente turístico, proporcionando uma atividade de inclusão das classes menos 

favorecidas economicamente, não visando à obtenção de lucro, sendo um agente 

viabilizador da atividade fim, assemelhando-se aos princípios do Comércio Justo – o 

turismo ético, responsável e solidário. 

“Comércio Justo é uma parceria comercial, baseada em diálogo, transparência e 

respeito, que busca maior eqüidade no comércio internacional. Ele contribui para o 

desenvolvimento sustentável por meio de melhores condições de troca e a garantia dos 

direitos para produtores e trabalhadores marginalizados – principalmente do Sul” 

(WFTO, 2009). 

Esta é a definição de Comércio Justo que a International Federation of 

Alternative Trade – IFAT, estabeleceu em 2001 para nortear todo setor. 

Conforme a World Fair Trade Organization –WFTO (2009), Comércio Justo é 

mais do que apenas a negociação, ele prova que uma maior justiça no comércio mundial 

é possível. Ele destaca a necessidade de mudança nas regras e práticas do comércio 

convencional e mostra como um negócio de sucesso também pode colocar as pessoas 

em primeiro lugar. 

As práticas do Comércio Justo exemplificam bem essa tendência, pois buscam 

“estabelecer relações entre produtores e consumidores baseadas na eqüidade, parceria, 

confiança e interesses compartilhados, perseguindo objetivos em dois planos: obter 

condições mais justas para grupos de produtores marginalizados e fazer evoluir as 

práticas e as regras do comércio com o apoio dos consumidores” (JOHNSON, 2004).  

O autor ainda aponta que o Comércio Justo sempre foi mais intenso na área de 

produtos alimentares (café, cacau, mel, chá, frutas etc.). No entanto, há perspectivas de 

ampliação do comércio justo para setores de serviços. Um exemplo seria o “turismo 

responsável ou solidário”, baseado em sinergias entre o comércio justo de produtos 
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artesanais ou alimentares, solicitados pelos turistas, e um turismo que seja exercido sem 

agressões ao meio ambiente e em benefício das populações locais.  

Em 1999, a ONG britânica Tourism Concern criou a Rede Internacional do 

Comércio Justo no Turismo, com um projeto desenvolvido com financiamento da 

Comissão Européia. Por meio da rede, que inclui mais de 150 organizações, tais como 

empresas turísticas, ONGs, universidades, entre outras, são analisados os negócios da 

indústria turística em comunidades dos países em desenvolvimento (Tourism Concern, 

2009). 

Conforme Schneider (2007), o Comércio Justo no Turismo é um aspecto chave 

do turismo sustentável. Seus objetivos são: 

a) maximizar os lucros provenientes do turismo para os envolvidos nos locais de 

destino, por meio de benefícios mútuos e parcerias de igualdade entre as 

organizações nacionais e internacionais nos destinos turísticos; 

b) apoiar os direitos das comunidades locais, envolvidas ou não no turismo, em 

relação à participação em condições de igualdade nas parcerias, tornando-as 

beneficiárias do processo de desenvolvimento turístico;  

O autor completa que o Comércio Justo no turismo pode ser concebido como: 

um processo de desenvolvimento integrado no local de destino, considerando-se a 

construção das parcerias do setor público, privado e sociedade civil; código corporativo 

de conduta ética; um produto de Comércio Justo, controlado e certificado. 

Segundo informações do Tourism Concern (2009), atualmente não há nenhum 

certificado internacional para o Comércio Justo no Turismo, nem existem quaisquer 

normas internacionalmente reconhecidas em qualquer forma de turismo sustentável. No 

entanto, existem cerca de 400 "eco" etiquetas ou códigos de conduta para o turismo 

sustentável, muitos dos quais incluem critérios socioeconômicos. O Tourism Concern 

em parceria com o Fairtrade Labelling Organizations International realiza pesquisas 

para desenvolver um selo de Comércio Justo no Turismo. 

Como visto, o SESC-SC possui algumas características compatíveis com os 

princípios do Comércio Justo, destacando o aspecto socioambiental. O SESC deve 

acompanhar atentamente a evolução do Comércio Justo no Turismo, a fim de obter o 

selo futuramente. Acredita-se que o SESC possui estrutura para tal e a obtenção do selo 

agregaria mais valor e destaque ao programa de Turismo Social desenvolvido pela 

Instituição. 
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Sendo assim, recomenda-se projetos futuros para a obtenção do selo de 

Comércio Justo no Turismo, partindo do pressuposto que o SESC tenha interesse em tal 

aquisição e que a certificação será validada brevemente. Também se indica a realização 

de uma pesquisa mais ampla referente ao perfil dos inscritos nos programas de Turismo 

Social, a fim de obter resultados mais aproximados da classificação do Critério Brasil, 

pois no presente projeto levou-se em consideração apenas o fator renda. Os resultados 

obtidos não invalidam a pesquisa, porém um estudo mais detalhado agregaria mais 

veracidade à classificação dos inscritos no programa e as classes econômicas. 
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Anexo A: Folder de divulgação do Hotel SESC Blumenau, 2009. 
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Anexo B: Folder de divulgação da Pousada Rural de Lages, 2009. 
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Anexo C: Folder de divulgação do Hotel SESC de Cacupé, 2009. 
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Anexo D: Folder de divulgação do programa Viaja Mais Melhor Idade, 2009. 
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               Anexo E: Frente do formulário de avaliação dos programas de excursões, 2009. 
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          Anexo F: Verso do formulário de avaliação dos programas de excursões, 2009. 
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Anexo G: Formulário de avaliação dos Hotéis e da Pousada Rural da rede SESC, unidade 

SC, 2009. 

 

 


