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1- Introdução 

A diferenciação e a eficiência de técnicas aplicadas ao marketing dentro das 

organizações sejam elas privadas ou públicas, é o caminho que se busca para a obtenção de 

sucesso e credibilidade. Por isso, quanto maior a seleção e desenvolvimento de ações que 

resulte em mudanças proveitosas tanto para as empresas quanto para os clientes maior será a 

probabilidade de desenvolver um planejamento estratégico eficaz, adequado a qualquer tipo 

de segmento, porém nesta análise será dada ênfase ao marketing turístico, o qual utilizará a 

captação de eventos como sua principal ferramenta para proporcionar um relacionamento 

duradouro entre empresas e clientes em geral. 

 

1.1 Tema e delimitação do tema 

O Plano Estratégico de Marketing Turístico do Brasília Região Convention 

& Visitors Bureau. 

  

1.2 Problema da pesquisa 

Essa orientação tem por problema o seguinte ponto: Quais as ações 

estratégicas desenvolvidas pelo plano de marketing turístico do BRC&VB para agregar valor 

a cidade de tal forma que os promotores, organizadores de eventos, congressistas, visitantes e 

turistas em geral sintam-se motivados e dispostos a participarem de eventos e turismo a serem 

realizados na capital federal. 

 

1.3 Justificativas 

Destaca-se a necessidade de conhecer e utilizar todos e quaisquer tipos de 

ferramentas que podem ser manuseadas a fim de buscar soluções para agregar valor tanto para 

a organização em questão quanto gerar interesse na população e público-alvo a ser atingido. 

Dessa forma o tema é capaz de ser analisado e comprovado por meio de 

pesquisas junto à organização mencionada, levando em conta dados, estatísticas, anuários, 

bibliografia específica e pesquisas junto a parceiros e mantenedores como hotéis e 

restaurantes, além de levantamentos sobre eventos, seminários e congressos em geral. 

O intuito da escolha do tema revela interesse pela captação de eventos não 

só no âmbito de divulgação técnico-cientifico, cultural ou pela paixão e fascínio que exerce na 

comunidade, mas também a descoberta e a investigação de um outro lado que o mesmo 

possui, a de que pode ser manuseado e posto em prática como uma técnica de gestão eficiente 

para explorar o potencial turístico de uma cidade ou região. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Geral 

Deseja-se expor as características que acompanham o processo de uma 

captação de eventos para que seja ferramenta indispensável à profissionais da área de 

marketing, turismo, empresários do setor hoteleiro, organizadoras de eventos, de alimentação 

e lazer, provando-se assim, que não só de ferramentas tradicionais se faz um marketing 

turístico eficaz, ou seja, é preciso inovar e buscar soluções em oportunidades e pontos fortes 

que estão inseridos no tema, além de sensibilizar, Entidades e Associações da disposição e 

interesse em fazer com que a próxima edição do evento se realize na Capital Federal. 

 

2. Marketing 

Dentre as áreas do conhecimento humano, o Marketing vem se firmando 

como uma das que mais atraem o interesse de profissionais de áreas como administração, 

comunicação social, turismo e até mesmo direito e educação física (SENAC,1997:1). 

Para Pires (1998:1) o marketing representa para as organizações e para os 

indivíduos que dela fazem partem uma filosofia de gestão, na medida em que inclui valores, 

técnicas e programas de ação com impacto em todas as áreas funcionais de uma organização. 

O marketing deve ainda condicionar o comportamento dos indivíduos que integram uma 

organização no sentido de assegurar a sua sobrevivência e o seu sucesso.  

Todavia, por ser ainda muito recente, não é bem entendido pelos vários 

setores da sociedade, sendo constantemente confundido com vendas ou propaganda. Assim, 

busca-se instruir de forma correta à sua dinâmica e seus reais propósitos (SENAC,1997:1). 

O discurso sobre o que é marketing, seus fundamentos e reais necessidades 

serão os principais focos deste capítulo, o qual deseja orientar o marketing para o seguinte 

foco: o real atendimento das necessidades e dos desejos do consumidor, em longo prazo. E 

para sintetizar bem essa orientação do que é o marketing, cita-se a frase de um especialista em 

marketing, Theodore Levitt, que diz: “Marketing é conseguir manter clientes”. Porém, tal 

frase não é verdadeira se não forem averiguados corretamente as necessidades dos clientes por 

meio de pesquisas constantes de mercado; se os produtos e serviços foram desenvolvidos com 

qualidade técnica e se esta for realmente percebida pelos clientes e se foi prestado um 

atendimento com qualidade, de modo a satisfazer tais necessidades. 

Segundo Pires (1998:9-10), as atividades de marketing não se desenvolvem 

exclusivamente em empresas com fins lucrativos. O marketing também se aplica noutro tipo 

de organizações, já que, de um modo ou de outro, qualquer organização só justifica a sua 
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existência na sociedade se trocar com o exterior bens que a sociedade ou suas partes 

valorizam. 

O marketing aplica-se assim a organizações com ou sem fins lucrativos que 

trocam com o exterior produtos ou serviços. Os mercados a que se destinam esses produtos ou 

serviços podem ser constituídos por indivíduos ou agregados familiares e, nesse caso, esses 

bens designam-se por bens de consumo, ou podem ser constituídos por organizações, sendo 

então chamados bens organizacionais ou industriais (PIRES,1998:10). 

 

 2.1. Conceitos e Fundamentos 

O marketing é necessário porque nenhuma organização consegue sobreviver 

em ambientes competitivos sem uma completa e real orientação para o mercado. As ações de 

marketing devem ser o começo de qualquer ação empresarial sendo que por meio dos estudos 

de mercado que a empresa obtém as primeiras ou as novas informações do mercado. O 

marketing trabalha de fora para dentro, quer dizer, descobre o que o mercado deseja e cuida 

para que suas necessidades sejam satisfeitas, desenvolvendo produtos e serviços moldados e 

essas necessidades (SENAC,1997:18-19). 

De acordo com Kotler (1998:27), marketing é um processo social e 

gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, 

oferta e troca de produtos de valor com outros.  

 “Marketing é uma estratégia empresarial dinâmica, quer dizer, são 

esforços planejados com vistas à mudança e preparados para enfrentar a mudança. É uma 

atividade-chave para o futuro e a sobrevivência de qualquer empresa” (SENAC,1997:16). 

Para Cobra (2001:20), a evolução da teoria de marketing tem permitido uma 

melhor compreensão do "fenômeno consumo", e suas diversas aplicações tem sido realizadas 

na área de serviços, sobretudo em turismo e hospitalidade. 

A mais recente das modificações conceituais do marketing surgiu em 

conseqüência das repercussões dos movimentos consumidores mundiais, de um lado, e, de 

outro, do reconhecimento de que o conceito de marketing poderia ter aplicação e utilidade em 

áreas não necessariamente restritas à atuação das empresas privadas. Sob essas influências, o 

conceito ampliou-se para abranger áreas de ordem macro (como algumas das funções de um 

Estado moderno ou de uma comunidade), bem como as atividades de organizações que não 

necessariamente visam lucros financeiros nas suas transações (como igrejas, hospitais ou 

partidos políticos) (RICHERS,2000:5). 

 



 4

Para Pires (1998:8-9) o marketing está estrutura em 04 atividades: 

• uma atividade que gere relações de troca: o marketing só existe quando uma entidade 

(organizações ou indivíduos) tem algo para oferecer que outra entidade (mercado) está 

disposta a adquirir, pois reconhece valor na oferta; 

• uma atividade com horizonte de longo prazo: o marketing não procura só criar 

relações de troca entre uma organização e o mercado, procura igualmente mantê-las ao 

longo do tempo; 

• uma atividade planejada e orientada por objetivos: As organizações desenvolvem a sua 

atividade de marketing de modo a atingir objetivos bem definidos (volume de vendas, 

quota de mercado, notoriedade, ...); 

• uma atividade dirigida: As ações de marketing devem destinar-se a mercados bem 

caracterizados de modo a ajustar correta e eficazmente os produtos e serviços 

oferecidos às necessidades desses mercados. 

A atividade política pode exercer grande influência sobre os serviços, 

vendas e pessoas. Por exemplo, se há aprovação de leis que proíbem anúncios de cigarro, isso 

afeta as vendas. Portanto, os profissionais de marketing podem querer utilizar o lobby e outras 

atividades políticas para afetar a demanda no mercado. O público (opinião pública), por sua 

vez tem assumido novas atitudes e predisposições que podem afetar seu interesse por certos 

produtos e serviços (KOTLER,2001:123). 

Com essa explicação de atividades dirigidas para o marketing, Kotler 

(2001:123) cita que toda empresa deve ser capaz de preparar sua própria lista de atividades. 

Por exemplo, uma empresa do ramo farmacêutico pode influenciar os métodos na prescrição 

de medicamentos, ao visitá-los com freqüência, dar-lhes amostra grátis, publicar artigos nos 

periódicos médicos, colocar anúncios nos jornais e patrocinar conferências na área médicas. O 

professor Neil Borden, da Harvard Business School, sugeriu que todas essas atividades 

constituem um ‘mix de marketing’ e devem ser planejadas coordenadamente para obter 

impacto máximo. 

“O mix de marketing é um conjunto de quatro variáveis (4 P’s) controladas 

pelo marketing: produto, preço, promoção e ponto de venda.” (SENAC,1997:18-19). 

Essa estrutura dos quatro Ps requer que os profissionais de marketing 

decidam sobre o produto e suas características, definam o preço, decidam sobre como 

distribuir o produto e selecionem métodos para promovê-los. (KOTLER,2001:124). 
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Segundo Kotler (2001:126), a base de qualquer negócio é um produto ou 

serviço. Uma empresa tem por objetivo oferecer algo de maneira diferente e melhor, para que 

o mercado-alvo venha a preferi-lo e até mesmo pague um preço mais alto por ele. 

A definição clássica diz que o preço é o valor monetário atribuído a um 

produto, para efeito de comercialização, ou seja, os preços comunicam as condições sob as 

quais um indivíduo ou organizações se dispõe a efetuar uma troca. Por isso, os consumidores, 

a sociedade e os administradores da organização pesquisam particularmente de perto as 

decisões das políticas de preço. Sob a ótica de marketing, o mais correto é falar em composto 

de preço, isto é, toda a política de preços que baliza os custos e supera as diferentes barreiras 

até chegar ao consumidor final (SENAC,1997:38-39). 

No composto mercadológico, quer de produtos tangíveis ou não, julgamos 

de suma importância não tratar apenas da oferta, mas sim da QUALIDADE DA OFERTA 

que, no turismo, é um fator altamente significativo (RUSCHMANN,1990:37). 

Entende-se por oferta a quantidade de um bem ou serviço que se produz e se 

oferece no mercado, por determinado período de tempo. Assim, quanto melhor a qualidade do 

bem ou serviço percebido pelo mercado, maior a quantidade demandada (SENAC,1997:39-

40). 

Para Pires (1998:19), as funções de gestão na área de marketing podem 

agrupar-se em três grandes grupos: 

 

FUNÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Incluem a definição da estratégia de marketing, a execução dos planos de 

marketing em conformidade com a estratégia definida e a coordenação das atividades 

operacionais de um modo coerente. 

 

FUNÇÕES OPERACIONAIS 

 

As principais atividades operacionais de marketing são as seguintes: 

• Concepção, teste e lançamento de produtos novos, normalmente designada por 

desenvolvimento; 

• Vendas e distribuição que incluem a gestão da relação da empresa com os clientes 

e canais de distribuição; 

• Outras atividades de comunicação tais como a publicidade, relações públicas e 
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promoções. 

 

FUNÇÕES DE SUPORTE 

• Estudos de Mercado e sistema de informações que permitem conhecer os mercados e a 

concorrência; 

• Controle e Planejamento de marketing que proporciona o acompanhamento e 

avaliação do desempenho de marketing da empresa face aos objetivos definidos. 

  Para Richers (2000:6), todas as funções do marketing remetem a duas finalidades 

primordiais. Uma gira em torno da identificação de "nichos" de mercado ou 

oportunidades de demanda, inadequadamente satisfeitas pelas ofertas existentes, seja 

da própria empresa seja de seus concorrentes; outra consiste em conquistar e 

preencher esses nichos com o mínimo de recursos e custos operacionais. 

    A diversidade de propostas de classificação e enquadramento 

das atividades de marketing ainda existe. Muitos autores têm procurado mudar a base do 

composto de marketing. Mais recentemente, um autor procurou desenvolver uma nova forma 

de classificação (Lautenborn, 1990), enfatizando o ponto de vista do consumidor (Las 

Casas,2001:23). 

Nessa nova proposta, os quatro pês seriam mudados para 4 cês da seguinte forma: 

Quadro 1.1 

4 pês 4 cês 

Produto Consumidor 

Preço Custo 

Praça Conveniência 

Promoção Comunicação 

 

 De acordo com Kotler (2001:126) os profissionais de marketing 

deveriam pensar primeiro em atender aos quatro Cs do cliente e utilizá-los, em seguida, como 

uma plataforma para o desenvolvimento dos quatro Ps. 

 A mudança dos quatro pês para os quatro cês não é uma mudança no 

composto de marketing tradicional. Desde o início do marketing, falou-se que o produto 

deveria ser desenvolvido com base no conhecimento dos desejos e das necessidades dos 

consumidores. O consumidor sempre foi a parte inicial do processo mercadológico. A 

determinação dos preços inclui uma parte relacionada aos custos e sempre foi considerada no 

marketing tradicional. A distribuição física comumente constitui-se na união de estabeleci-
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mentos com a finalidade de proporcionar utilidade ou satisfação. A utilidade de lugar está 

relacionada com a conveniência. Portanto, a conveniência sempre foi um dos objetivos no 

marketing tradicional. O outro pê, o de promoção, sempre se relacionou à comunicação da 

empresa com seu mercado, sendo praticamente sinônimos. Portanto, não há nada de muito 

novo na proposta desse autor (Las Casas,2001:23). 

  

2.2. Áreas do marketing 

Qualquer que seja a área do marketing a ser focalizada é preciso ter-se a 

noção do que seja segmentação, pois de acordo com Pires (1998:37) os mercados não são 

homogêneos. É possível identificar grupos de consumidores e clientes com características 

comuns, por exemplo: homens ou mulheres, velhos ou novos, com maior ou menor 

rendimento, etc... 

Define-se por segmentação o processo de identificar e dividir o mercado em 

parcelas homogêneas seguindo determinados critérios úteis para a comercialização de bens 

nesse mercado (PIRES,1998:37). 

Existem múltiplas formas de segmentar o mercado (explicitas no 

Quadro1.2), as quais podem ser usadas como critérios únicos ou combinados. A seleção 

desses critérios depende, de um lado, do tipo de produto e, do outro lado, da cobertura 

geográfica (RICHERS,2000:66-67). 

A ascensão do marketing societal, há muito preconizada por Kotler 

(1995:43), trouxe uma visão empresarial colada à responsabilidade social que estas possuem 

no que se refere ao bem-estar das pessoas no longo prazo. 

De acordo com Kotler (1998:44) marketing societal que a tarefa da organização é 

determinar as necessidades, desejos e interesses dos mercados-alvo e atender às satisfações 

desejadas mais eficaz e eficientemente do que os concorrentes, de maneira a preservar ou 

ampliar o bem-estar dos consumidores e da sociedade. 

 O marketing estratégico é a área que se preocupa com a formulação e 

realização das decisões estratégicas de marketing (Pires,1998:71-72) 

Para a exploração eficaz das ferramentas estratégicas tendo por base a segmentação, 

Pires (1998:71-72) cita que os gestores utilizam o marketing estratégico para tomar decisões, 

que se distinguem pelo conteúdo, importância, efeitos e sua duração. 

De acordo com Pires (1998:71-72) as principais decisões em cada um dos 

elementos de uma estratégia de marketing são: 

• Âmbito    Definição dos Mercados Alvo  
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                                 Desenvolvimento de Produtos 

                                     Conceitos dos Produtos 

                                 

Extensão e Profundidade da Linha de Produtos  

                                 Política de Marcas 

 

• Objetivos             Volume de Vendas  

                                  Crescimento 

                                  Quotas de Mercado  

                                  Rendibilidade  

                                               Satisfação dos Clientes 

 

• Vantagens Competitivas: Posicionamento dos produtos nos mercados de acordo 

com a superioridade de atributos relativamente à concorrência. 

• Alocação de Recurso: Investimentos relativos aos diferentes componentes dos 

programas de marketing e às funções de marketing. 

• Sinergias: Partilha dos recursos de marketing entre os diferentes produtos e 

mercados. 

 

2.3. Novas tendências 

Estão surgindo indícios de que está havendo uma grande mudança nas 

técnicas e conceitos de marketing, nos países mais avançados. As empresas líderes não 

estariam mais praticando o marketing de massa, mas a “clientelização em massa” (ou mass 

customerization) (SENAC,1997:123). 

As técnicas e subsídios à disposição do marketing individualizado estão 

avançando com tanta rapidez, graças, principalmente, à progressiva queda nos custos de 

formação e conservação dos bancos de dados (SENAC(1997:125). 

 O marketing direto é tendência que cresce em larga escala e é definido pela 

Associação Americana de Marketing Direto como "um sistema interativo de marketing que 

utiliza uma ou mais mídias de propaganda a fim de produzir resposta e/ou transações 

mensuráveis, de para qualquer local". 

O grande passo a frente que o marketing direto deu, em termos de 

comunicação foi a interatividade. Enquanto a publicidade tradicional apenas tenta influenciar 
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o consumidor a comprar um produto, o marketing direto permite a reação do consumidor uma 

resposta ou, até, um diálogo entre vendedor e comprador – dando-lhe a oportunidade de 

escolher entre uma variedade de ofertas, por intermédio de um mesmo instrumento (um 

catálogo, por exemplo); de analisar e comparar produtos competitivos e até de contestar ou 

solicitar modificações nas ofertas de fabricantes e/ou distribuidores (RICHERS,2000:374). 

Essa necessidade de conquistar e, principalmente, manter clientes leais está 

transformando o relacionamento no principal bem da empresa e, portanto, impulsionando o 

desenvolvimento de um processo de negócios baseado no modelo relacional que envolve o 

desenvolvimento dos relacionamentos entre uma companhia e seus clientes, com ênfase no 

serviço e na qualidade, para conseguir a satisfação total do cliente e a lealdade a longo prazo. 

Para isso, é necessário envolver todo o pessoal, tecnologia, processos e estratégias dentro da 

empresa, não podendo ser tratado corno um conceito isolado, tais como marketing com banco 

de dados, marketing direto, data warehouses, vendas, comunicação, distribuição, embora cada 

um desses aspectos e outros mais desempenhem um papel importante como componente do 

marketing de relacionamento (Las Casas,2001:103-104). 

A moral da história, demonstra que o marketing de relacionamento é um 

processo no qual não é permitido argumentos que visam "enganar" as pessoas, buscando 

apenas a conclusão de uma venda. Porque agora, mais do que nunca, as pessoas tornaram-se 

importantes, tanto do ponto de vista interno das organizações, quanto do ponto de vista do 

mercado. O marketing de relacionamento busca o aumento da participação a longo prazo, 

porém de forma duradoura (Las Casas,2001104). 

 

1.Data warehouses é o processo de integrar dados da empresa em um único repositório, 

depurado, consolidado e consistente, que fornece informações confiáveis para suportar o 

processo de tomada de decisões estratégicas. 

  As implicações mais importantes desta evolução para a atividade de marketing são: 

• o conhecimento cada vez com maior antecedência das tendências futuras dos 

mercados; 

• a rapidez da introdução dos produtos novos no mercado de modo a estarem 

presentes quando se manifestar a procura significativa; 

• a capacidade crescente de satisfazer as necessidades próprias de cada indivíduo ou 

organização; 

• a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação para atingir 
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diretamente cada cliente. 

Outro ponto discutido com grande ênfase é o conceito de maximarketing, o 

qual é um conceito universal, aplicável aos desafios que a empresa enfrenta agora. O que se 

está oferecendo é uma mudança de pensamento de como as mercadorias e serviços são 

vendidos – uma nova direção na propaganda e na estratégia de promoção para os anos que 

hão de vir (SENAC,1997:126). 

Segundo Las Casas (2001:30-31) afirmar quais os novos rumos do 

marketing é tarefa bastante difícil, em virtude dos avanços tecnológicos que afetam com 

muita intensidade a forma de comercialização. No entanto, percebe-se algumas modificações 

que já estão começando a acontecer no mercado. Essas modificações estão muito mais 

vinculadas ao relacionamento com os clientes e às diferentes formas de lidar com o composto 

de marketing tradicional. Por isso, é possível afirmar como novos rumos do marketing: 

• o marketing de fidelidade tem importante papel no desenvolvimento dos negócios; 

• o relacionamento com os clientes passa a ser o principal elemento tático do 

composto de marketing; 

• os serviços serão fundamentais para a diferenciação das ofertas dos produtos; 

• o marketing digital alcançará um desenvolvimento acelerado, obrigando muitas 

empresas a entrar nessa forma de comercialização; 

• as marcas passam a ser importantes para a fidelização e a diferenciação da oferta 

em certos segmentos; 

• as empresas deverão reduzir custos para melhorar seus preços. O marketing em 

tempo real passará a ser uma necessidade; 

• os consumidores passam a valorizar as empresas que se preocupam com o cliente 

no pós-venda; 

• as causas ambientais serão valorizadas; 

• o Terceiro Setor passa a ter importância e a desenvolver-se com muita intensidade; 

• a empresa necessita cada vez mais de estratégias com diferenciais competitivos. 

Nas organizações sem fins lucrativos, o objetivo principal não é o lucro 

financeiro, mas a provisão dos melhores serviços possíveis com os recursos disponíveis, 

normalmente resultado de captações privadas, além do orçamento público e das doações (Las 

Casas,2001:175). 
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As organizações sem fins lucrativos de interesse público surgem em função 

do mercado, de uma real necessidade e, portanto, atendem ao preceito básico do marketing. 

Devemos entregar à sociedade o que ela necessita ou deseja (Las Casas,2001:178). 

O marketing pode auxiliar essas organizações, tornando-as mais eficientes 

em diversos aspectos: 

• diagnóstico de sua atuação; 

• possibilidade de captação de recursos; 

• melhoria de seu produto ou serviço; 

• identificação de novas oportunidades e formas de agir na sociedade; 

• estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e governo. 

 

2.4 MARKETING TURISTICO 

 O Marketing aplicado ao Turismo pretende-se é instrumentalizar os 

profissionais da área para que se desenvolvam as políticas adequadas de marketing e, dessa 

forma, facilitem os processos de comunicação das organizações, sejam internas, conquistando 

os novos mercados ou desempenho bem as metas propostas para as vendas em turismo, para a 

melhoria da imagem da organização ou até mesmo para uma compreensão mais objetiva do 

marketing como um instrumento organizacional. 

 Além disso, espera-se que este material possa ser utilizado no ensino de 

turismo e nas discussões acerca da atividade, das necessidades humanas e das formas de 

promoção dos destinos turísticos, principalmente em um país onde o turismo ainda não é 

considerado uma atividade econômica estratégica para o desenvolvimento das localidades. 

 De qualquer forma, como introdução aos benefícios do marketing para 

o turismo, faz –se um breve relato sobre o “posicionamento” das empresas em relação aos 

mercados e ás demandas específicas. 

 O Posicionamento começa com o produto, seja uma peça de 

merchandising, um serviço, uma empresa, uma instituição, ou mesmo uma pessoa. Antes de 

qualquer passo a ser dado para iniciar o marketing, é necessário saber sobre, de que e com o 

que você vai trabalhar. Por isso, a primeira atitude a ser tomada é saber quem e o que será o 

objeto de todo o processo. Assim, para o caso de uma localidade que queria ser transformada 

em destino turístico é necessário para se conheça bem a localidade (por meio de um 

levantamento de seus recursos, comumente chamado de inventário turístico), pois o 

posicionamento aplicado ás destinações turísticas contribui muito na formação de uma 
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imagem externa positiva, caracterizando as destinações pelo uso dos recursos naturais e 

culturais. 

 Os processos produtivos de bens imateriais foram intensificados por 

diversos fatores como: a internacionalização econômica, as transformações produtivas, a 

mudança tecnológica na área de transportes, comunicações, bem como o advento da 

informação facilitada pela difusão da microeletrônica (Kom, 1999). 

 Essa concorrência globalizada e a internacionalização dos serviços vêm 

exigindo das empresas uma constante atualização da informação sobre os processos 

organizacionais e produtivos, para assegurar a competitividade de suas atividades no mercado. 

Nesse sentido, cabe verificar se os atributos dos serviços correspondem as expectativas do 

consumidor, a fim de se estabelecer estratégias compatíveis com a realidade do mercado. 

 Um dos grandes desafios para as empresas de serviços turísticos é oferecer segurança e 

confiabilidade aos clientes, prestando um serviço sem erros e em tempo real. Difícil é 

entender o que realmente satisfaz ao cliente. Uma vez que a empresa chegue a compreender 

os critérios de avaliação dos clientes, pode estabelecer um plano de marketing e aprimorar 

seus serviços, permitindo elevar os índices de fidelidade e retenção dos clientes atuais, 

evitando o custo de conseguir novos clientes, fechar novos negócios e aumentar a 

comunicação informal da empresa. 

 Segundo Ribeiro, Hildebrand e Saliby (1999, p. 33), “a maior qualidade 

de produtos e serviços é alcançada por meio do conhecimento do valor demandado pelo 

cliente” A oferta de valor adequado leva a maior satisfação e maior probabilidade de 

manutenção de um relacionamento de longo prazo. A lealdade, por sua vez, leva a maior 

probabilidade de manutenção de um relacionamento de longo prazo. A lealdade, por sua vez, 

leva a maior lucratividade. A diferenciação de um produto ou serviço no mercado ocorre por 

meio da oferta de atributos que realmente fazem sentido para o cliente, que representem 

benefícios de alto valor. Á medida que a concorrência copia esses atributos diferenciadores, o 

produto ou serviço perde sua vantagem de mercado. Cabe, portanto, ao fornecedor, aumentar 

constantemente o conjunto de benefícios aproveitando todo os seu potencial de diferenciação. 

 As técnicas de marketing para promover serviços turísticos podem ser 

aplicadas direta ou indiretamente ao consumidor final por meio dos canais de comunicação e 

vendas. “O esforço do marketing de serviços ressalta o fato de que os produtos a serem 

promovidos são imateriais e intangíveis, o que torna mais difícil a sua execução” (Simoni, 

1997, p 126). As vendas de serviços exigem da promoção de vendas a valorização dos 
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atributos do produto, mesmo sendo subjetivas, e dos benefícios mais extrínsecos. As técnicas 

de marketing de serviços operam com a motivação imaterial, aquela que abrange as atividades 

que objetivam a formação na mente do consumidor de motivos favoráveis à compra 

valorizando a adequação da mensagem. 

 Os atributos dos serviços, quando trabalhados pelas técnicas do 

marketing turístico, podem tornar-se elementos capazes de atrair turistas de mercados 

potenciais específicos e criar imagens positiva de determinada destinação. Esse 

desenvolvimento somente acontece após o estudo do mercado real e potencial e o 

levantamento do potencial turístico de um local, região ou país. Envolve a análise e a 

avaliação das necessidades e exigências dos consumidores e a identificação de grupos 

homogêneos para produtos turísticos específicos.  

 

3. Captação de eventos no Brasil 

APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

PLANO DE TRABALHO 

 

Segue abaixo a estrutura hoje existente na EMBRATUR, para uma análise 

mais Global das ações sobre a indústria de eventos no Brasil, que ligada ao turismo, também 

tem grande papel no desenvolvimento das cidades no Brasil, não só por motivar a vinda de 

visitantes, movimentar diversas áreas da economia local, mas também porque a realização do 

evento mobiliza grupos e empresas das áreas relacionadas ao tema e ao tipo do evento, 

contribuindo para a melhoria das tecnologias e difusão do conhecimento. 

 

DIRETORIA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS: 

Programa de Promoção e Apoio à Comercialização dos Produtos Turísticos Brasileiros 

MERCADOS - ALVO prioritários 

MERCOSUL: Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia; 

EUROPA: Alemanha, Portugal, França, Espanha, Itália, Inglaterra, Suíça e Holanda; 

AMÉRICA DO NORTE: Estados Unidos, Canadá e México 

ÁSIA: Japão e China 

* Ver Evolução do Turismo no Brasil – 1992-2001 – EMBRATUR, 2002. 
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OBJETIVO 

Promover e apoiar a comercialização dos produtos turísticos brasileiros por 

motivação de lazer, negócios, eventos e incentivos, tendo como prioridade o fortalecimento da 

distribuição nos principais mercados emissores. 

 

METAS:  

Coordenar e qualificar a participação governamental e da iniciativa privada, 

em eventos de promoção turística no exterior aliada a outros produtos de exportação; 

Aumentar em 100% o número de produtos turísticos brasileiros comercializados no mercado 

internacional; 

Apoiar a captação de eventos internacionais para o Brasil; 

 

ESTRATÉGIA 

Desenvolver ações contínuas de promoção e apoio à comercialização dos 

produtos turísticos brasileiros nos principais mercados emissores aumentando o percentual de 

turistas internacionais que chegam ao país. 

AÇÕES 

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS INTERNACIONAIS DE TURISMO: 

• Reformular e qualificar a participação do Brasil nas feiras internacionais de 

turismo. 

REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE PROMOÇÕES: 

• Realização de promoções específicas, em parceria com empresas brasileiras, em 

lançamentos de seus produtos e eventos variados. 

AÇÕES DE OPORTUNIDADE: 

• Aproveitar as viagens de autoridades brasileiras e de personalidades a outros 

países com o objetivo de divulgar o Brasil como destino turístico; 

• Participar de grandes eventos esportivos, culturais e gastronômicos no exterior, 

como oportunidades de promover o turismo, especialmente aqueles que 

proporcionem grande exposição de mídia. 

 

CAPTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS: 

• Criação de estratégias de atração de turistas com a motivação para eventos, 

congressos, convenções, feiras, eventos esportivos, de lazer, negócios e incentivos.  
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• Apoiar as ações de captação de eventos dos Convention & Visitors Bureaux, 

entidades de classe, empresas, organismos públicos, federações esportivas, dentre 

outras.  

• Estimular dentro do governo a captação de eventos, aproveitando as oportunidades 

de atração de todo tipo de evento. 

PROMOÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAIS: 

• Promoção e divulgação do calendário dos eventos já agendados no Brasil 

buscando atrair mais visitantes e divulgando os diversos produtos do país.  

• Participação em ações de promoção comercial  a fim de promover o turismo como 

valor agregado a produtos de grande visibilidade internacional. 

• Elaborar um calendário de eventos promocionais para cada mercado de forma a 

estimular a realização de negócios entre as agências e operadoras de turismo que 

vendem e compram produtos turísticos brasileiros; 

 

 

APRESENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURISMO DE EVENTOS 

DIVISÃO DE PROMOÇÃO DO SEGMENTO DE EVENTOS NO BRASIL 

DIVISÃO DE APOIO À CAPTAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAIS 

 

MISSÃO 

• Ser um instrumento de excelência no apoio ao Governo, às entidades e associações 

de classe e aos Convention & Visitors Bureaux no processo de captação de eventos 

internacionais para o país, bem como na promoção de eventos já captados.  

• Desenvolver e consolidar parcerias com a cadeia produtiva do turismo, 

principalmente dos segmentos específicos que trabalham com eventos para 

garantir o ordenamento do crescimento do turismo de eventos no Brasil. 

 

OBJETIVO GERAL 

• Consolidar relacionamentos, firmar parcerias e desenvolver estratégias para a 

promoção do Brasil como um destino para eventos, bem como apoiar as entidades 

e organizações brasileiras atuantes no processo de captação de eventos 

internacionais. 
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DIVISÃO DE APOIO À CAPTAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAIS 

• Estabelecer um relacionamento permanente e próximo com  os órgãos, associações 

e entidades responsáveis pela captação de eventos no Brasil para poder identificar 

suas necessidades; 

• Desenvolver estratégias e mecanismos para apoiar a captação internacional de 

eventos; 

• Fazer parcerias com outros órgãos do Governo Federal para acelerar o processo de 

captação de eventos internacionais de qualquer natureza; 

• Articular o acolhimento de eventos internacionais no Brasil a partir de iniciativas e 

pedidos que chegam direto ao Governo Federal; 

• Ser um membro atuante e comprometido com as associações nacionais e 

internacionais representativas dos segmentos de eventos; 

• Maximizar a oportunidade das visitas de inspeção para eventos internacionais, 

oferecendo as opções de viagens pré e pós-evento, incrementando o turismo e suas 

variantes; 

• Elaborar, em parceria com a Diretoria de Marketing, uma apresentação do Brasil 

como destino para eventos; 

• Transformar-se em um Departamento de Excelência e Referência Nacional para 

organismos atuantes no processo de captação de eventos; 

 

PRINCIPAIS AÇÕES JÁ REALIZADAS: 

• Contatos com mais de 20 potenciais parceiros para a captação de eventos 

internacionais; 

• Participação em reunião do Capítulo Latino-Americano da ICCA; 

• Esboço do Brazil Meetings Planner Guide 

• 16 eventos em processo de captação.  

Destaques: 

• Feira e Congresso Américas Telecom 2005 

• Congresso Mundial de Florestas 

• Campeonato Mundial de Fórmula 1 Power Boat Intercoiffure 

• Congresso Mundial dos Criadores de Brangus 

• Congresso Mundial IGLTA 



 17

• JCI World Congress 20 

• Olimpíadas 2012; 

 

DIVISÃO DE PROMOÇÃO DO SEGMENTO DE EVENTOS NO BRASIL 

• Trabalhar em conjunto com os segmentos de turismo de eventos públicos e 

privados, para possibilitar uma adequação dessas estruturas para o acolhimento de 

eventos nacionais e internacionais; 

• Promover o destino turístico Brasil durante a versão do evento que antecede sua 

realização no país; 

• Desenvolver um sistema de mailling para suprir, com informações sobre os 

eventos, os maiores Guias de Congressos e Eventos; 

• Realizar pesquisas para identificar oportunidades de promoção do Brasil e 

captação de eventos; 

• Articular a integração entre entidades de classe internacionais junto aos seus 

representantes nacionais; 

• Promover, em parcerias com os destinos turísticos, Press Trips de jornalistas 

especializados em congressos e eventos; 

• Conhecer as estratégias dos principais Convention Bureaux do mundo; 

• Celebração de Convênios para cooperação técnica; 

• Pesquisa ICCA; 

 

PRINCIPAIS AÇÕES JÁ REALIZADAS: 

• Contatos com mais de 20 empresas parceiras; 

• Destaques: 

• Pitu Internacional; 

• Cooperativa da Cachaça em MG; 

• O Boticário; 

• H.Stern; 

• SEBRAE/DF; 

• Projeto de Brazilian Happy Hour na Croácia; 

• Ação promocional do Brasil durante Conferência da ONU e JCI, na sede da ONU; 

• Convênios de Cooperação Técnica  - em andamento; 

• Lisboa e Puerto Rico Convention & Visitors Bureaux. 
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• Projeto quiosques de informações ao turista 

• Elaboração do calendário de eventos do Brasil 

 

4. Brasília Convention e Visitors Bureau 

Brasília desponta como opção para sediar eventos, pois possui uma 

localização privilegiada, excelente estrutura de serviços, facilidade e rapidez na locomoção e 

ainda imensa representatividade internacional.  

Cenário de uma grande miscigenação cultural, fruto de sua formação, 

Brasília apresenta uma gastronomia diversificada com sabores regionais e internacionais. São 

inúmeras as opções de lazer para uma população que desfruta de excelente qualidade de vida. 

Parques, clubes, shoppings, feiras, teatros, e uma vida noturna agitada, onde se encontra gente 

bonita e personalidades importantes do cenário nacional. Para acolher o público, Brasília 

possui um excelente parque hoteleiro com oferta superior a 18 mil leitos. E, se o negócio é 

eventos, a cidade oferece uma completa e moderna infra-estrutura de convenções, e ainda 

facilidade e agilidade para o seu deslocamento na cidade. 

E para explorar este grande potencial foi criado o Brasília Convention & 

Visitors Bureau (BC&VB). 

4.1. O que é e suas funções 

O Brasília Convention é uma Fundação de caráter privado, sem fins 

lucrativos, que visa divulgar Brasília como destino turístico, usufruindo, para tanto, de 

estratégias de marketing. 

O suporte para o desenvolvimento do trabalho da fundação é garantido pela 

iniciativa privada, ligada ao setor turístico da cidade, em conjunto com as instituições legais 

de cada segmento (ABAV, Embratur, Sindhobar, ABRE, ABIH, dentre outras).  

O BC&VB possui calendário de eventos sediados na cidade e captados pela 

Fundação, o qual é atualizado semanalmente, e enviado aos mantenedores. Existe também um 

informativo interno de período mensal.  

A Fundação apóia institucionalmente os eventos, disponibilizando material 

divulgador de Brasília (cartazes, folders, mapas turísticos, revistas turísticas em português, 

espanhol, inglês e fitas de vídeo com imagens da capital). 

O BC&VB é mantido financeiramente por mantenedores, os quais formam 

um conjunto de hotéis, empresas, montadoras e organizadoras de eventos, agências de 

viagens, restaurantes e empresas prestadoras de serviços gerais para os eventos, tais como 

iluminação, som, vídeo, dentre outras. 
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Os objetivos do Brasília Convention & Visitors Bureau seguem um 

direcionamento eficaz para a promoção da cidade e de todos os seus parceiros. Assim, podem-

se definir tais objetivos: 

• incentivar a captação e promoção de eventos de natureza técnica, científica e 

cultural, tais como workshops, feiras, congresso, simpósio, jornadas, encontros; 

• promover a cidade como destino ideal para realização de eventos, viagens de lazer 

e de incentivo, divulgando seus recursos, infra-estrutura e atrativos; 

• coordenar as ações de marketing dos segmentos privados e públicos; 

• estabelecer interface entre a iniciativa privada e os órgãos do governo; 

• estimular o aperfeiçoamento dos profissionais da área para que os mesmos dêem 

ao visitante o tratamento merecido; 

• assistir empresas e entidades promotoras de eventos e viagens de incentivo; 

• promover a integração das atividades econômicas que estão circunstâncias na 

atividade turística, para melhor articular as ações e medidas cabíveis a cada evento 

que se realize na cidade. 

A partir do momento que o evento é sediado na capital a fundação fornece 

uma grande de benefícios para o mesmo, tais como o repasse de informações sobre a infra-

estrutura da cidade, contato com os profissionais da área para viabilizar qualquer evento, 

intermediação de negociações com o intuito de agilizar a produção do evento, suporte durante 

visitas de inspeção e apresentação, sejam nacionais ou internacionais e custos operacionais 

diferenciados para os organizadores e participantes do evento (desconto em diárias de hotel, 

restaurantes, empresas de turismo receptivo, montadoras e organizadoras de eventos). 

 Portanto, tanto o evento e seus organizadores ganham com a realização 

do mesmo quanto a cidade, pois movimenta vendas e prestação de serviços (hotéis, 

restaurantes, shoppings, casas noturnas, pontos turísticos, transportes), incrementando a 

economia local, traz também retorno financeiro às empresas prestadoras de serviço ao evento, 

aumentam a arrecadação de impostos, diminuem os efeitos negativos da sazonalidade, 

promovem desenvolvimento técnico, científico e cultural, além de divulgar Brasília como 

destino turístico. 

 

4.2. O perfil o turista de Brasília 

O Brasília Região Convention & Visitors Bureau elaborou uma pesquisa 

que informasse com precisão científica o Perfil do Turista e Visitante que visita o Distrito 
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Federal. Trata-se de uma das mais importantes informações para todos os segmentos do 

mercado de turismo do Distrito Federal. De posse dessas informações, certamente o trabalho 

de plano estratégico de marketing turístico do BRC&VB para captação de eventos poderá 

nortear seus investimentos, acertar ações que visem aumentar seu prestígio no mercado e 

auferir ganhos, partindo de dados apurados com critério de amostragem científica, que 

balizam a pesquisa de campo. Os resultados apresentados são baseados em pesquisa de 

campo, realizada nos portões de entrada e saída do Distrito Federal - aeroporto, 

rodoferroviária, pontos turísticos e hotéis de Brasília, segue abaixo, no entanto algumas 

informações necessárias de estudo para se atingir com êxito plano de marketing turístico 

exposto. 

As características comuns dos turistas e visitante de Brasília, em termos 

gerais, ou seja, independente do motivo que o trouxe ao Distrito Federal. Abordará temas 

específicos que facilitarão sua identificação, nos itens: Sexo dos Turistas, Estado Civil, 

Principal Ocupação, Naturalidade, Passagem por outras cidades antes de Brasília, Rota 

Turística, Maior fonte de gastos em Brasília, Locais que mais agradam aos turistas no DF, 

Conhecimento da Cidade, Tempo de permanência, Principal motivo da vinda, Meios de 

Hospedagem, Característica do turista de hotéis e Meios de transportes utilizados. 

Segue abaixo lista dos gráficos desta pesquisa: 

1- GRÁFICO: Gênero dos Turistas do Distrito Federal 

2- GRÁFICO: Estado Civil do Turista do Distrito Federal 

3- GRÁFICO: Naturalidade dos Turistas do Distrito Federal em Geral 

4- GRÁFICO: Naturalidade (Principais Estados Nacionais) 

5- GRÁFICO: Passagem em outras cidades antes de Brasília 

6- GRÁFICO: Maior Fonte de Gastos em Brasília 

7- GRÁFICO: Conhecimento da cidade de Brasília 

8- GRÁFICO: Principal motivo da vinda do turista a Brasília 

9- GRÁFICO: Retorno a Brasília 

1- QUADRO: Pontos Turísticos Mais Visitados 

 

GÊNERO DOS TURISTAS 

Entre os turistas entrevistados em 2001, registrou-se predominância do sexo 

masculino (65%), neste contexto, é sabido que o "turista convencional do DF" é do sexo 

masculino. 
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GRÁFICO 1 - GÊNERO DOS TURISTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 
Fonte: Perfil do Turista do Distrito Federal, Brasília Convention & Visitors Bureau. 

ESTADO CIVIL 

É marcante a presença do turista casado, conforme demonstrado abaixo. Os 

solteiros também merecem destaque, uma vez que sua presença foi representativa, durante a 

elaboração dos estudos. 

GRÁFICO 2 - ESTADO CIVIL DOS TURISTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

Fonte: Perfil do Turista do Distrito Federal, Brasília Convention & Visitors Bureau. 

PRINCIPAL OCUPAÇÃO 

Com os dados coletados fica evidente a predominância de profissionais 

liberais e empresários (advogados, economistas, administradores de empresas, entre outros), 

ou seja, a presença da iniciativa privada é muito significativa no Distrito Federal, ao contrário 

do que se imagina, sendo Brasília a sede do governo federal e dos acontecimentos, permitindo 

maior fluxo de políticos na cidade. 
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NATURALIDADE 

A Região Sudeste ainda detém grande participação no poder econômico 

nacional e, também, é grande responsável pelo aumento ou redução do PIB do país. O 

Nordeste, vem alterando este quadro, desde que descobriu e investiu neste mercado - Turismo 

- através do aproveitamento das oportunidades naturais da região. 

Os estados de maior contingente de turistas que visitam Brasília são: São 

Paulo (16%), Minas Gerais (15%) e Rio de Janeiro (14%), pela região Sudeste; Bahia (8%) e 

Ceará (4%) como principais estados da região do Nordeste, ressaltando a participação do 

estado de Goiás, com 15% dos turistas do Distrito Federal. 

GRAFICO 3 - NATURALIDADE DOS TURISTAS DO DISTRITO FEDERAL EM 

GERAL 

 

Fonte: Perfil do Turista do Distrito Federal, Brasília Convention & Visitors Bureau. 

GRÁFICO 4 - NATURALIDADE (PRINCIPAIS ESTADOS NACIONAIS) 

 

Fonte: Perfil do Turista do Distrito Federal, Brasília Convention & Visitors Bureau. 
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ROTA TURÍSTICA 

Rota turística é definida como cidades/estados por onde os turistas passam 

antes de chegar ao seu destino final, seja por qualquer motivo. Ela pode ser voluntária ou não. 

Rota turística voluntária é aquela que o turista antes de sair de sua origem já sabe onde, 

quando e porque vai passar por determinados locais. Involuntárias quando estão sujeitas aos 

meios de transporte utilizados para chegar ao local de destino, como por exemplo: avião, que 

muitas vezes pára em cidades com o objetivo de troca de aeronave, embarque e desembarque 

de passageiros ou cargas, abastecimento ou outro motivo técnico. São Paulo (24%), Goiás 

(24%) e Minas Gerais (15%) são os principais estados presentes na rota dos turistas do 

Distrito Federal. 

GRÁFICO 5 - PASSAGEM EM OUTRAS CIDADES ANTES DE BRASÍLIA 

 

Fonte: Perfil do Turista do Distrito Federal, Brasília Convention & Visitors Bureau. 

MAIOR FONTE DE GASTOS EM BRASÍLIA 

Os serviços abordados e identificados pelos turistas, diretamente, foram: 

alimentação, hospedagem, compras, diversão e transporte. Indiretamente foram identificados 

outros serviços/produtos que chamaram a atenção do turista em Brasília em termos de gastos, 

como por exemplo: alimentação, que nos 5 estudos, foi apontada como a principal fonte de 

gastos, apresentando no último estudo, uma média de gastos geral em torno de R$ 26,46 por 

turista, por dia, tendo sido R$ 1,50 o valor mínimo e R$ 150,00 o valor máximo pago neste 

serviço. 
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GRÁFICO 6 - MAIOR FONTE DE GASTOS EM BRASÍLIA 

 

Fonte: Perfil do Turista do Distrito Federal, Brasília Convention & Visitors Bureau. 

PONTOS TURÍSTICOS VISITADOS NO DISTRITO FEDERAL 

Brasília, cidade planejada, é antes de tudo um projeto ambientalista, onde 

homem/natureza/cidade apresentam-se com rara inteligência, organização e beleza. Dentre 

todas as cidades brasileiras, é a que possui a maior área verde por habitante. Possui inúmeros 

pontos turísticos, não só aqueles ligados à política ou negócios de forma geral, como: 

Esplanada dos Ministérios, Palácio da Alvorada, Praça dos Três Poderes, Memorial JK e 

outros monumentos que localizam-se no centro da cidade. 

A Catedral (63%), a Esplanada dos Ministérios (62%), a Praça dos Três Poderes (56%) e a 

Feira de Artesanato da Torre (53%) são os pontos que comumente são visitados pelos turistas 

quando em Brasília, talvez em decorrência de sua localização, no centro de Brasília e 

próximos aos hotéis. 

VIAGEM A BRASÍLIA 

O visitante de Brasília, em geral, já conhece a cidade, costuma vir uma vez 

por ano e viaja sozinho. Sua viagem não é organizada por agências de viagens, e quando o 

fazem, a utilizam apenas com a finalidade de retirar bilhetes de passagens. 

GRÁFICO 7 - CONHECIMENTO DA CIDADE DE BRASÍLIA 
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Fonte: Perfil do Turista do Distrito Federal, Brasília Convention & Visitors Bureau. 

PRINCIPAL MOTIVO DA VINDA A BRASÍLIA 

Turista, por definição, é a pessoa que passa mais de 24 horas fora de seu 

domicílio, ou seja, viaja por prazer ou necessidade, há locais que despertam interesses, 

sejam eles quaisquer, gerando para o local de destino, uma renda indireta, bem como 

outros benefícios diretos e indiretos. Partindo desse pressuposto, é de suma importância 

conhecer o real e principal motivo que traz uma pessoa a uma região/estado/cidade, a fim 

de fazê-lo sentir-se bem e motiva-lo a retornar. 

Brasília, sede do Governo Federal, palco de grandes acontecimentos 

sociais e políticos, diferentemente de outros estados brasileiros, sempre teve seu turista 

motivado, principalmente, por interesses na área de negócios e política. Contando com sua 

ótima localização, centro do país, ela, hoje, também se prepara para receber 

estruturadamente o turista de eventos, ou seja, aquele que aqui vem com o intuito de 

participar de congressos, seminários, cursos e convenções. 

GRÁFICO 8 - PRINCIPAL MOTIVO DA VINDA DO TURISTA A BRASÍLIA 
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Fonte: Perfil do Turista do Distrito Federal, Brasília Convention & Visitors Bureau. 

PRINCIPAIS MEIOS DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE 

Quando o turista desembarca em Brasília, ele conta com serviços 

especializados e direcionados ao seu transporte e hospedagem. Com relação ao transporte, 

logo na saída do aeroporto ou rodoferroviária existem táxis, a todo o momento, prontos a 

atender, bem como quiosques de locadoras de veículos, desburocratizando o processo. Em 

Brasília, os hotéis, em sua maioria, localizam-se no centro, no setor destinado 

especialmente a eles, o Setor Hoteleiro, dividido entre sul e norte. Os turistas ao 

hospedarem-se, procuram hotéis de melhor padrão, na escala compreendida entre 3 e 5 

estrelas (92%). 

RETORNO A BRASÍLIA 

Brasília possui visitantes fiéis, talvez em virtude dos motivos que os 

trazem aqui. Estes dados foram percebidos durante a pesquisa. 

GRÁFICO 9 - RETORNO A BRASÍLIA 

 

Fonte: Perfil do Turista do Distrito Federal, Brasília Convention & Visitors Bureau. 

QUADRO 1 - PONTOS TURÍSTICOS MAIS VISITADOS 
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Fonte: Perfil do Turista do Distrito Federal, Brasília Convention & Visitors Bureau. 

 

4.3. Captação de Eventos 

O Departamento de Captação de Eventos é o setor do Brasília e Região 

Convention & Visitors Bureau responsável pelas ações de apoio à captação ou realização 

de eventos já captados para a cidade de Brasília. Tais ações consistem no repasse de 

informações sobre a infra-estrutura da cidade, suporte às visitas de inspeção, elaboração 

de Book de Captação e promover a integração entre os órgãos públicos e a iniciativa 

privada para a viabilização das ações dos promotores na realização de eventos. 

Funcionamento 

A grande demanda de informações e a necessidade de diversas ações de 

apoio aos eventos requer a organização de toda documentação. 
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Formas de Organização 

As informações são distribuídas em pastas suspensas e eletrônicas 

classificadas de acordo com o status dos eventos como seguem abaixo: 

• Eventos captados 

• Eventos em trabalho de captação 

• Eventos perdidos 

• Eventos apoiados 

• Eventos de anos anteriores 

 

Conteúdo das pastas 

Nas pastas estão contidas cartas de apoio, briefing dos eventos, material 

com a logomarca do BRC&VB, etc. 

Atribuições 

As atividades do setor podem ser realizadas juntas ou separadamente pelos 

técnicos que dão continuidade no processo de realização do evento. 

Banco de Dados 

O banco de dados é o principal instrumento de trabalho para o setor de 

eventos, contento informações sigilosas, subdividido em Entidades, eventos e capacidade da 

Cidade para receber os eventos. Através dele são realizadas pesquisas de Entidades de Classe 

para futuros contatos para a captação de eventos promovidos pelas mesmas. 

Contato com Entidades de Classes 

Após atualização das informações do banco de dados é feito o contato com 

as Entidades para tentativa de candidatura da cidade em sediar o evento. 

Caso haja interesse por parte do promotor, é agendada uma reunião para formalização e 

planejamento de estratégias de captação. 

Reuniões 

As reuniões são realizadas na sede do BRC&VB ou em locais escolhidos 

pela Entidade com objetivo de discutir estratégias para captação do evento e as forma de 

apoio institucional oferecidas por esta empresa, que são: 

• Book de captação; 

• Suporte às visitas de inspeção; 

• Material promocional; 
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• Divulgação; 

• Viabilização de contatos com profissionais da área 

• Disponibilização dos técnicos para o acompanhamento em viagens de promoção e 

captação dos eventos. 

Book de Captação 

Material usado para apoio a captação, promoção e realização de eventos 

contendo: 

• Cartas de apoio de entidades governamentais e privadas; 

• Informações sobre os aspectos gerais e a infra -estrutura da cidade; 

• Projeto do evento quando cedido pelo promotor. 

 

Visitas de Inspeção 

Durante a captação de alguns eventos se faz necessário o agendamento de 

visita de inspeção, quando solicitada pela Entidade para apresentação da infra-estrutura da 

cidade para receber o evento. 

 

Material Promocional 

Como parte do apoio dado pelo BRC&VB é fornecido à Entidade material 

elaborado como fator de divulgação da cidade, tais como: 

• Mapas; 

• Folders; 

• Show case; 

• Bottons; 

• Tags; 

• Camisas; 

• Revistas. 

 

Viagens de Captação 

As viagens são feitas pelos técnicos junto a Entidade no intuito de 

sensibilizar os participantes e membros votantes para a realização do evento na cidade. 

A escolha da cidade sede se dá por: 
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- Plenária 

É uma comissão formada por um determinado número de membros da 

entidade que se reúnem para análise do material e escolha da cidade sede da próxima edição 

do evento. 

 

- Assembléia 

É a participação de todos os congressistas na escolha da cidade, sendo 

necessária uma ação mais agressiva para sensibilização dos participantes do evento. 

 

Viagens de Promoção 

As viagens de promoção se fazem necessárias após a captação do evento 

para divulgação do destino e contatos para futuras captações de eventos ligados à área.  

 

Acompanhamento 

O Acompanhamento se deve ao processo de apoio desde as primeiras 

reuniões, passando por todos as outras etapas ate a realização do evento, garantindo assim a 

inserção da logomarca do BRC&VB no material de divulgação do evento, podendo assim 

comprovar junto ao MPU o trabalho realizado e a satisfação do promotor. 

Esse trabalho reflete em toda cadeia produtiva do turismo e 

especialmente na economia da cidade. O turismo de eventos é um segmento gerador de renda 

e empregos, e envolve empresas e serviços variados como: agencias de viagens, hotéis, 

empresas de comunicação e informática, buffets, empresas de segurança e de ônibus, grupos 

de assistência médica, empresas especializadas em decoração e montagem de Stands, entre 

outras, porém a falta de atenção do Estado e de outros segmentos envolvidos com turismo nos 

últimos anos acarretou uma queda no fluxo de turistas e Brasília, crise no setor hoteleiro, que 

sofreu com baixas taxas de ocupação, e falência de estabelecimentos comerciais, por este 

motivo, a cidade perdeu economicamente e deixou de gerar empregos as pessoas. Brasília 

perde 80% dos grandes eventos nacionais e internacionais, devido à falta de espaço adequado. 

Atualmente o espaço em Brasília mais usado para grandes eventos é o Pavilhão de Exposições 

do Parque da Cidade, que oferece pouco conforto e nem sempre comporta o aparato técnico 

exigido pelos organizadores de grandes eventos. 
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Alguns dos grandes e sofisticados hotéis em Brasília têm auditórios 

amplos, porém não resolve, pois alguns eventos programam várias atividades paralelas, o que 

exige espaços diferentes. 

O Centro de Convenções é um dos espaços mais importantes para 

realização de eventos na cidade e sua paralisação e atraso das obras acarreta a perda de 

captações importantes, onde somente neste equipamento poderiam estar acontecendo. A 

estimativa de conclusão das obras está prevista para final do mês de Abril de 2005, quando a 

capacidade passará de 1.710 para 7.100 lugares. 

A importância do Centro de Convenções para a Cidade de Brasília é 

evitar a sazonalidade, mantém uma boa taxa de ocupação na rede hoteleira, gera empregos 

diretos e indiretos, aumenta a arrecadação de impostos para o distrito e fortalece a economia. 

Normalmente perdemos os eventos para as grandes metrópoles como: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Recife, Salvador e Florianópolis. 

O BC&VB é uma Fundação mantida pela iniciativa privada para 

divulgar e captar eventos para cidade e pretende-se solucionar o quadro com as perdas de 

eventos elaborando um plano de marketing orçado em R$ 2,3 milhões para incluir Brasília 

novamente no ranking dos melhores destinos brasileiros para eventos de negócios. A 

estratégia de marketing foi traçada para apresentar “Brasília de arquitetura e política, mas a 

cidade é mais do que isso: Aqui tem gente, trabalho, diversão e lazer”. 

4.4. Plano Estratégico de Marketing Turístico para Captação de Eventos da 

cidade de Brasília 

 

PANORAMA GERAL DO MERCADO 

 

PANORAMA DA INDÚSTRIA DO TURISMO NO MUNDO 

 

• É o setor que mais recebe investimentos no mundo. 

• Movimento aproximado de 700 milhões de pessoas. 

• Faturamento de U$ 476 bilhões. 

• WTTC para 2007 = resultado bruto de US$ 7,1 trilhões; 88% acima do ocorrido 

em 1997.CONVENTION & VISITORS BUREAU 

• Estruturas não governamentais, sem fins lucrativos, de incentivo e fomento da 

indústria do turismo.  
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• Instrumento de planejamento de marketing, captação e geração de eventos, apoio e 

incentivo ao turismo para destinos em formação e consagrados. 

• Mais de 2.000 no mundo. 

• 47 no Brasil. 

 

PANORAMA ATUAL DA ATIVIDADE TURÍSTICA - MERCADO BRASIL 

• Estima-se que a atividade turística no Brasil seja responsável por cerca de 5,3 

milhões de empregos, correspondendo a 7,4% das pessoas ocupadas. 

• O PIB estimado (total da atividade econômica) é de R$ 115 bilhões ou 8% (em 

eventos equivale a 3,1% do PIB Nacional). 

• Dos 699 milhões de turistas que viajaram pelo mundo em 2000, cerca de 5,3 

milhões ou 0,8% do total visitaram o Brasil, resultando uma receita de US$ 4,3 

bilhões. 

• Em 2001 foram 330 mil eventos realizados. 

• 3 milhões de empregos gerados, sendo 727.624 diretos e terceirizados; 3 indiretos 

para cada. 

• Renda gerada pela indústria de eventos: R$ 37 bilhões. 

• Tributos gerados: R$ 4,2 bilhões. 

 

GANHOS COM O TURISMO DE EVENTOS EM BRASÍLIA 

• 160 mil empregos gerados direta e indiretamente 

• Renda gerada: R$ 450 milhões 

• Tributos gerados: R$ 127 milhões 

• Investimento Hoteleiro: Crescimento de 150% de 1958 a 2003. 

• Oferta de 26 mil leitos no DF. 

• Índice de ocupação do parque hoteleiro: 49%. 

• O turista de eventos gasta 3x mais do que o visitante de lazer, ou seja, sua média é 

de R$ 392,05 A.D. 

• O turista fica em média na cidade um dia e meio. 

• Gasto médio com impostos = R$ 30,00 reais A.D. 
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RANKING DE EVENTOS 

 

1.São Paulo 

2.Rio de Janeiro 

3.Porto Alegre 

4.Salvador 

5.Recife 

6.Goiânia 

7.Belo Horizonte 

8.Curitiba 

9.Brasília 

10.Fortaleza 

11.Florianópolis 

 

FORÇAS RESTRITIVAS 

• Fixação do turista na cidade por mais de 1 dia. 

• Imagem fria da cidade de informação de produtos de entretenimento e lazer. 

• Falta de produtos específicos para atendimento ao visitante de convenção e os de 

lazer. 

• Excessivo lapso de tempo para a reforma e ampliação do centro de convenções. 

• Sub-utilização do Parque de Exposições da cidade, do autódromo e do Lago 

Paranoá. 

• Ausência de vôos internacionais (dilema: vôo x feiras e feiras x vôos). 

• Ausência de eventos locais fortes, com capacidade para atrair visitantes. 

 

FORÇAS IMPULSIONADORAS 

• Sede dos 3 Poderes. 

• Presença de autoridades federais e dos organismos internacionais. 

• Melhor capacitação técnico-profissional. 
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• Conclusão das obras de reforma e ampliação do Centro de Convenções Ulisses 

Guimarães, com total condição de acessibilidade para portadores de necessidades 

especiais. 

• Número elevado de parques e áreas esportivas públicas. 

• Patrimônio Cultural da Humanidade/UNESCO. 

• Excelente Infra-estrutura instalada: 

- Aeroporto de categoria internacional; 

- Rodovias radiais interligando BSB às demais cidades brasileiras 

(acessibilidade); 

- Forte investimento hoteleiro e parque ampliado; 

- Restaurantes regionais e internacionais; 

 

MOMENTOS DE TRANSIÇÃO 

• Passamos de aprox. 1.800 para 7.100 assentos para eventos. 

 

• Área de Exposições: 14.106m2 no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e 

35.296m2 no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. 

 

INVESTIMENTOS: 

1. Capacitação técnica para maior competitividade. 

2. Campanha publicitária de impacto e continuidade. 

3. Estratégias de ações comerciais dirigidas 

 

 

ESTRATÉGIAS 

 

COMO BRASÍLIA É CONHECIDA 

• Uma cidade sem vida, sem esquinas, sem calor humano; 

• Árida, cheia de monumentos de concreto. 

 

COMO BRASÍLIA SERÁ MOSTRADA 

• A Brasília do dia-a-dia, aquela que pulsa, cheia de vida e habitada por brasileiros 

comuns e ao mesmo tempo especiais; 
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• Uma capital com diversidade cultural e cosmopolita; 

• Uma cidade onde todas as noites são movimentadas e todos os finais de semana 

são festejados. 

CONCEITO 

“VENHA VIVER OS SEUS SONHOS EM BRASÍLIA” 

“Humanizar sem perder a identidade arquitetônica, transmitindo 

conceitos de segurança, opções de lazer e acima de tudo muita emoção.” 

 

OBJETIVOS 

• Mostrar que todos os brasileiros devem conhecer sua capital; 

 

• Divulgar Brasília como destino turístico e fazer frente aos grandes centros 

receptores de eventos (originalidade com eficácia) 

 

A AÇÃO VISITORS  

• Veiculação em TV nas principais capitais do país, e algumas cidades do interior de 

SP (nossos maiores emissores). 

• Período de 10 meses de campanha. 

• Target mais abrangente que inclui tanto o turista comum quanto o turista de 

eventos. 

• Veiculação nas TVs Globo e Record e em revistas com grande veiculação 

nacional. 

• Outdoor e front-light nas cidades escolhidas. 

 

CARACTERÍSTICAS DOS MEIOS 

Spot TV: Grande penetração, cobertura e acessibilidade em diversos públicos e faixas etárias. 

 

Outdoor e Front-Light: Grande apelo visual, confere maior impacto à mensagem. 

Possibilita a segmentação geográfica na área de interesse da campanha.  

 

Anúncio Revista: Maior penetração junto às classes de maior poder econômico. 

Muito interessante pela periodicidade. 
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AÇÃO DE CAPTAÇÃO DE EVENTOS FERRAMENTAS 

• Vídeo de captação. 

• Show-cases. 

• Peças de apoio para eventos (cartazes, malas-diretas e folders). 

• Dossiê de captação. 

• Anúncios em revistas especializadas. 

• Mapas turísticos de Brasília. 

• Materias promocionais (mouse-pads e postais). 

 

O PÚBLICO 

• Entidades, profissionais, produtores de eventos e PCO’s. 

 

COMO SERÁ REALIZADA 

 
• Comunicação técnica dirigida para atender expectativas dos profissionais. 

• Nosso material servirá como ferramenta de trabalho. 

 

ROTEIROTURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL 

• Arquitetura. 

• O que fazer? 

• Crenças. 

• Onde comprar. 

• Diversão. 

• Onde comer. 

• Eventos. 

• Roteiro. 

• Série de Serviços voltados para eventos. 

 

GUIA DE MANTENEDORES DO BC&VB  

• Apresentação. 

• Classificação. 

• Localização. 

• Dados técnicos. 
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• Informações. 

 

MATERIAIS PROMOCIONAIS 

Estratégia: peças de coleção 

Séries: 

• Arquitetura 

• Arte 

• Ecoturismo 

• Misticismo 

• Esporte 

 

AÇÕES COMERCIAIS 

WORKSHOPS 

No Brasil: Realização de 06 workshops: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Ribeirão 

Preto, Campinas e Goiânia. 

Foco: Visitors. 

Argumento direto: Turismo cívico e arquitetura. 

Argumento indireto: Esporte, rural, ecológico e cultural. 

 

No exterior: realização de 04 workshops em sistema de road show: 

EUA: Washington, Nova York. 

Europa: Região BeNeLux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo). 

América do Sul: Argentina, Chile. 

FEIRAS 

Foco: promoção, incentivo e business (se tiver participação de cooperado de Brasília). 

 

Brasil: Abav, Aviestur, Festival de Turismo de Gramado, Boat Show, BNTM,  BNT 

Mercosul. 

 

Exterior: participação em 04 feiras no sistema de cooperado Embratur, a definir: 

Vakantiebeurs - Utrech; BTL - Lisboa; Fitur - Madri, EIBTM - Espanha, IT&Me - Chicago, 

WTM - Londres. 
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CAPTAÇÃO DE EVENTOS 

• Consolidação de Banco de Dados. 

• Ingresso na ICCA, incluindo a participação no congresso anual. 

• Investimentos em aproximadamente 70 viagens de captação de eventos nacionais. 

• Investimento em aproximadamente 04 viagens de captação de eventos 

internacionais. 

 

4.5 Diferenciais e Potencialidades da cidade para captação de eventos junto aos 

promotores, organizadores de eventos, congressistas, visitantes e turistas em geral. 

 

POR QUE BRASÍLIA? 

 

• Porque é um destino turístico de excelência, cenário ideal para qualquer evento. 

• Porque é o coração político do Brasil. 

• Porque é a única cidade moderna incluída no rol do Patrimônio Cultural da 

Humanidade pela UNESCO. 

• Porque é o maior acervo a céu aberto da arquitetura moderna. 

• Porque possui o terceiro maior parque hoteleiro do País, com 30 mil leitos entre 

hotéis, flats e pousadas. 

• E é a terceira cidade brasileira de melhor padrão de gastronomia.  

• Porque é o terceiro aeroporto do país em número de pousos e decolagens.  

• Porque tem o terceiro maior e mais moderno Centro de Convenções do País. 

• E o segundo maior parque coberto para exposições do País, superado apenas pelo 

Anhembi (SP). 

• Porque é a terceira cidade mais segura do Brasil. 

• Porque conta com um Pelotão Turístico integrado por militares poliglotas e 

treinados para atender bem o turista. 

• Porque tem o melhor índice IDH – qualidade de vida no Brasil. 

• Porque é uma cidade parque, possui mais de 50 milhões de metros quadrados de 

gramado, canteiros floridos e árvores. 

• E a terceira do País em potencial de consumo. 

• Porque tem o menor índice de analfabetismo do Brasil. 
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• Porque tem a terceira maior frota de barcos do país: passa de 6 mil o número de 

embarcações registradas. 

• Porque tem a maior concentração de autoridades, políticos, personalidades e 

empresários em trânsito. 

• E o terceiro mais numeroso corpo diplomático (84 embaixadas) acreditado numa 

capital de país. 

• Porque as distâncias são curtas de qualquer ponto da cidade, o trânsito é 

organizado e a setorização urbana facilita a vida do visitante. 

• Porque dispõe de rica oferta de programas alternativos para antes e depois dos 

eventos. 

• Porque é uma cidade rica em infra-estrutura turística. 

• E porque é a capital de todos os brasileiros. 

 

CIDADE VERDE 

 O brasiliense tem motivo para se orgulhar de morar numa cidade 

parque, o que corresponde à escala bucólica do plano urbanístico de Brasília, que preconiza “a 

união harmônica entre a moderna arquitetura e a arborização”.  

 São 50 milhões de metros quadrados de área gramada e quatro milhões 

de árvores (de150 espécies diferentes de cerrado) distribuídas no Plano Piloto. Delas, 10% a 

15% são árvores frutíferas predominantemente concentradas ao longo do Eixo Monumental. 

Isso quer dizer que a cidade reserva para cada morador um quadrilátero com 100 metros 

quadrados de área verde, que é o maior índice do Brasil e quatro vezes acima do preconizado 

pela Organização Mundial da Saúde. Brasília conta ainda com 64 parques, sendo 12 de uso 

múltiplo. E mais de mil jardins floridos o ano todo. 

 

BRASÍLIA HOSPITALEIRA, CAPITAL DE TODOS OS BRASILEIROS. 

Uma das muitas faces da capital do país é a Brasília cosmopolita. Abriga 

gente de todas as regiões geográficas brasileiras e, também, cerca de oito mil estrangeiros 

oriundos dos países mais importantes do mundo. Diplomatas, chefes de missões de 

organismos internacionais, funcionários gabaritados, professores e outros profissionais que de 

alguma maneira chegam para estreitar relações bilaterais e acabam também responsáveis por 

escrever um capítulo à parte da vida social brasiliense. 
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Já os brasileiros respondem pela mistura cultural de todos os rincões e 

inserem à vida da cidade uma performance original.. Passados 45 anos da inauguração da 

nova capital, piauienses, mineiros, goianos, cariocas, paulistas, capixabas, maranhenses, entre 

outros, misturaram hábitos, costumes e até expressões peculiares de suas cidades que hoje 

fazem parte do cotidiano do brasiliense. 

 Não por acaso Brasília é uma cidade comparada a uma flor de estufa, 

requintada e bela, com personalidade e estilo próprios.  

 

BRASÍLIA, MELHOR DESTINO BRASILEIRO. 

 Construída em mil dias, fruto da determinação do presidente JK, a 

cidade mais moderna do mundo, por sua originalidade e equipamentos turísticos, Brasília é 

destino mundial de excelência no mercado de negócios e eventos e, como caixa de 

ressonância nacional, também o melhor palco brasileiro nesse ramo do turismo.  

 Conta ainda a cidade com hotelaria de excelência um parque 

gastronômico gabaritado a atender os paladares mais exigentes e sofisticados. 

 

ACESSO AÉREO 

 O Aeroporto de Brasília é o terceiro em movimento de passageiros e 

aeronaves no Brasil. Por sua localização estratégica é considerado “hub” da aviação civil, 

quer dizer, ponto de conexão para destinos em todo o país.  

 Por isso a movimentação de pousos e decolagens é intensa e, não raro, 

os aviões chegam até a esperar a vez de pousar. Todavia já no início de 2005 estará concluída 

a obra de construção da segunda pista, uma necessidade tendo em vista o intenso movimento 

no aeroporto na cidade. 

 O terminal de passageiros tem capacidade para 7,4 milhões de 

passageiros. E nos 12 mil metros quadrados do terceiro piso existe terraço panorâmico, praça 

de alimentação 24 horas, lojas, quatro salas de cinema com capacidade para 500 pessoas e 

espaço para exposições.  

 O Aeroshopping de Brasília conta com 136 pontos comerciais, ou seja, 

segue a risca a tendência mundial desse segmento que é unir compras de qualidade, 

gastronomia, lazer e cultura em ambiente confortável, moderno e agradável. Dispõe também 

de serviços: Correios, casas de câmbio, farmácias, bancos, Juizado de Menores. 

 Uma outra grande vantagem do aeroporto de Brasília, que oficialmente chama-se 

Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, é a sua localização. Fica a 15 
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minutos do centro da cidade, ou seja, do setor hoteleiro, da Esplanada dos Ministérios, do 

Congresso Nacional e do Centro de Convenções. 

 

ACESSO VIÁRIO 

 A capital da República tem ligação rodoviária com todas as capitais do 

país e com as principais cidades e municípios. Entre as rodovias federais mais importantes a 

BR 010 (Belém); BR 020 (Fortaleza); BR 030 (Salvador); BR 040 (Belo Horizonte e Rio de 

Janeiro); BR 050 (São Paulo); BR 060 (Campo Grande); BR 070 (Cuiabá). Existem ainda as 

rodovias estaduais, que ligam o Distrito Federal a municípios dos estados vizinhos: Goiás, 

Minas Gerais, Tocantins entre outros. 

 

CAPACIDADE HOTELEIRA 

 O Plano Piloto conta com 47 hotéis que, juntos, perfazem 8700 

apartamentos, ou seja, 27 mil unidades hoteleiras (leitos). São hotéis cuja classificação varia 

de duas a cinco estrelas e que geram 5 500 empregos diretos e outros 33 mil empregos 

indiretos.  

 Nos últimos três anos, a rede hoteleira dobrou sua capacidade instalada: 

saiu de 4 603 apartamentos para os atuais 8 700. E no próximo triênio a previsão é de que 

serão inaugurados no Plano Piloto mais seis novos hotéis ou flats. 

 Outros 34 hotéis localizados em cidade do DF e setores distantes do 

Plano Piloto respondem por outros 12 mil leitos. Sem contar os motéis, clubes com 

hospedagem, alojamentos em áreas de treinamento, campus universitário, pensões e 

albergues, num total de 300 estabelecimentos. 

 

CENTRO DE CONVENÇÕES 

 Dotado de infra-estrutura e equipamentos de primeiro mundo, acesso rápido a apenas 

15 minutos do aeroporto e dos principais pontos da cidade, o novo Centro de Convenções 

completa a performance de Brasília no segmento de turismo de eventos, feiras, congressos e 

negócios. Fica ao lado do Parque da Cidade onde existe o ExpoCenter Brasília, enorme 

parque de exposições com cobertura e amplos estacionamentos. Norte e Sul, o que permite 

chegar lá até a pé. Totalmente reformado, a área antiga, de 12,2 mil metros quadrados foi 

ampliada para 47,5 mil metros quadrados. E a capacidade do local sai de 1 700 lugares para 

nada menos de 7.000 lugares, garantia para atender cinco vezes mais eventos. A obra não 
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encontra similar no Rio e São Paulo, cidades que concorrem com a capital da República 

quando se trata de avaliar espaço para grandes eventos e congressos. 

 Espaçoso e moderno, o prédio ganhou duas alas. Os serviços 

inteligentes são o grande destaque na construção. E as vias de acesso, largas, de tráfego com 

fluxo contínuo, sem engarrafamentos. Passarelas subterrâneas escavadas sob o Eixo 

Monumental permitem que os visitantes utilizem os amplos estacionamentos do Complexo 

Esportivo e cheguem em segurança ao outro lado da rua. Existem também entradas exclusivas 

para carga e descarga de materiais.  

 A inauguração do novo Centro de Convenções, em 2005, imprime vida 

nova ao segmento de turismo de eventos, feiras e negócios de Brasília. Recupera também a 

posição da cidade no time dos grandes destinos brasileiros para o segmento considerado o 

melhor filão da atividade turística, pelo volume de recursos que movimenta e o número de 

empregos que propicia. Com a exclusiva vantagem de, como centro da administração pública 

federal, concentrar na cidade o maior número de autoridades e políticos do País. 

 Obra imponente, a ala Norte ganhou um auditório com capacidade para 

4 mil lugares; sobre ele, um vão livre de 70 metros dá amplitude maior ao foyer e às salas de 

apoio. O mezanino conta com 600 lugares, parapeito de vidro e auditório. Tudo com 

aparelhagem de última geração. O magnífico jardim atual foi preservado e valorizado com a 

criação de um corredor de três metros de largura dotado de cobertura de vidro para facilitar o 

trânsito de pessoas na época das chuvas. Na ala Sul fica a área de exposições e feiras, com 

capacidade para abrigar até 360 estandes, algo de vital importância em eventos comerciais e 

temáticos. 

 A praça de alimentação conta com dois restaurantes e um bar. Fica 

embaixo da Praça dos Namorados, agora ornamentada por jardins suspensos e árvores, para 

garantir a escala bucólica inerente à cidade verde que é Brasília. 

 

ESPAÇO PARA EVENTOS 

 Brasília conta com outros locais destinados a eventos: auditórios, clubes 

sociais, estádios, ginásios de esportes, sala e espaços em hotéis, business center, salões de 

festa, sala de espetáculos, mansões para eventos sociais perfazem um total de 460 espaços 

disponíveis.  

 Os principais hotéis da cidade oferecem Centros de Convenções com 

capacidade variada e total infra-estrutura para atender a demanda gerada pelos eventos.  
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 Pela qualidade das instalações, também o Parque de Exposições da 

Granja do Torto vem sendo bastante requisitado para grandes eventos, notadamente feiras 

agropecuárias e rodeios.  

 Outros espaços disponíveis são o Centro Desportivo Presidente Médici, 

o Ginásio Nilson Nelson e o Autódromo Nelson Piquet, todos ao longo do eixo monumental. 

 O tapete verde formado pelos gramados tem atraído organizadores de 

eventos esportivos que devem ser desenvolvidos ao ar livre. Nesse particular existe ainda o 

Pontão do Lago Sul e a Concha Acústica. 

 A setorização do plano da cidade favorece o organizador de eventos, na 

medida em que não permite dispersões maiores e induz à racionalidade no aproveitamento dos 

investimentos. 

 

GASTRONOMIA 

 Terceiro pólo gastronômico do Brasil, a capital brasileira dispõe de 

mais de três mil e quinhentos estabelecimentos entre bares, restaurantes, churrascarias 

lanchonetes, cyber cafés, pubs e similares.  

 A presença de colônia estrangeira muito diversificada favoreceu a 

instalação na cidade de restaurantes típicos, especializados em cozinha internacional, casas 

sofisticadas e que investem na qualidade do produto e dos serviços pela certeza dos 

consumidores de alto nível que circulam ou moram em Brasília. Estão nos melhores pontos da 

cidade, em hotéis, shoppings, galerias e à beira do lago. 

 Existe também uma gama de variada oferta para os que preferem unir 

qualidade a atendimento rápido e despretensioso. 

 

VIDA URBANA 

 Algumas dezenas de academias e milhares de freqüentadores fazem de 

Brasília o terceiro maior pólo de atividades desportivas do país, superado apenas por São 

Paulo e Rio de Janeiro. Além das centenas de academias cadastradas no Conselho de 

Educação Física do DF, que reúnem cerca de 120 mil alunos, os habitantes de Brasília 

cultivam o hábito salutar da prática de atividades físicas, reforçado pelo clima ameno, os 

amplos espaços verdes, as dezenas de parques e as próprias calçadas das quadras, 

superquadras e avenidas. 

 Tão séria é essa disposição que contamina os turistas e visitantes, bem 

como: autoridades, políticos e personalidades que marcam presença nos Parque da Cidade e 



 44

da Água Mineral onde circulam com naturalidade, desfrutam da boa qualidade de vida local e 

convivem com os moradores de Brasília. 

 

 

TURISMO CÍVICO 

 Brasília é considerada o maior acervo a céu aberto da arquitetura 

moderna no mundo. Dessa forma, quem vem à cidade deve reservar tempo pára conhecer e 

explorar a riqueza da obra de Oscar Niemeyer. Dos palácios e monumentos a prédios e 

templos. E entender a genialidade do plano urbanístico de Lúcio Costa, com a setorização, os 

prédios residenciais em pilotis e gabarito de seis andares, as largas avenidas, o bucólico do 

verde, a iluminação com fiação subterrânea, o trânsito inteligente, a civilidade dos motoristas 

que respeitam as faixas de pedestres.  

 Esse roteiro corresponde a uma viagem histórica rumo ao que 

representou a determinação do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira em transferir a 

capital da República para o Planalto Central, bem no coração do Brasil, com o propósito de 

promover a integração e o desenvolvimento nacional. 

 Um roteiro cívico requer um pouco de tempo, mas é absolutamente 

imperdível conhecer Brasília, a capital de todos os brasileiros. 

 

SEGURANÇA 

 O turista pode circular a pé nos principais logradouros e setores de 

Brasília em total segurança, uma vez que estará numa cidade fora dos mapas clássicos de 

violência das grandes cidades. 

 O habitante da cidade é cordial, hospitaleiro e atencioso. 

 Conforto maior é saber que o motorista de Brasília respeita a prioridade 

do pedestre para atravessar ruas nas faixas próprias: a um simples sinal da vida (levantar o 

braço), e os carros param disciplinadamente para ele passar. 

 O Batalhão Turístico - Grupamento Especializado de Policiamento 

Turístico , (GPTur) conta com mais de 70 policiais, todos fluentes em pelo menos um idioma 

estrangeiro, encarregados do policiamento nos pontos turísticos da cidade. Deles, 80% já 

concluíram um curso superior e passaram num curso de formação específica para lidar com 

turistas. Alguns dominam três ou mais dos idiomas mais falados: inglês, francês, espanhol, 

italiano, russo, hebraico e até um que fala mandarim, dialeto oficial da China. Eles também 

dão apoio e orientação às pessoas que visitam Brasília. 
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SINALIZAÇÃO TURÌSTICA 

 Em Brasília, o turista encontra sinalização atualizada e indicativa dos 

pontos turísticos que também contam com informações a respeito de cada monumento.  

 Existe Centro de Atendimento ao Turista nos principais pontos da 

cidade, nos quais o turista dispõe de mapas com indicações confiáveis sobre passeios, 

monumentos, compras, diversão, transporte, passeios, hotelaria. 

 

ROTEIROS TURÍSTICOS 

 

• Turismo Cívico 

Memorial JK 

Praça dos Três Poderes 

Palácio do Jaburu 

Palácio da Alvorada 

Supremo Tribunal federal 

Palácio do Itamaraty 

Congresso Nacional 

 

• Turismo de Fé e Religiosidade 

Catedral Metropolitana 

Santuário Dom Bosco 

Igrejinha de N. S. de Fátima 

Catedral Rainha da Paz  

Mesquita Centro Islâmico do Brasil 

Seicho-no-iê 

Templo Budista da Terra Pura 

Templo da Boa Vontade 

Mosteiro de São Bento 

Ermida Dom Bosco 

Vale do Amanhecer 
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• Turismo Ecológico 

Jardim Botânico 

Parque da Cidade 

Jardim Zoológico 

Parque Nacional de Brasília (Água Mineral) 

Parque Olhos d’Água 

Salto do Itiquira 

Salto de Corumbá 

Salto Tororó 

 

• Turismo de Lazer 

Shoppings 

Píer 21 

Pontão do Lago 

Feira da Torre de TV 

Passeio de Helicóptero 

Clube do Choro 

Boates 

Restaurantes 

Teatro Nacional 

 

• Turismo Arquitetônico 

Ponte JK 

Espaço Oscar Niemeyer 

Teatro Nacional 

Esplanada dos Ministérios 

Lago Sul e Norte 

 

• Turismo de Esportes 

Vôo Livre 

Asa Delta 

Pára-quedismo 

Vôo de Ultraleve 
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• Turismo de Compras 

Conjunto Nacional 

Feira dos Importados 

BSB Mix 

Feira do Guará 

Feira de Antiguidades do Gilberto Salomão 

 

• Turismo Brasília e Região 

Chapada dos Veadeiros (220 km) 

Pirenópolis (150 km) 

Cristalina (100 km) 

Caldas Novas (310 km) 

 

VIDA CULTURAL 

 

 Ir ao cinema, comprar livros, CDs, DVDs, conhecer obras de arte, 

visitar exposições, participar de palestras sobre temas atuais, espetáculos musicais e de teatro. 

O que não falta é opção no quesito vida cultural em Brasília que, para graça e regozijo dos 

habitantes da cidade, turistas e visitantes, aumentam a cada ano, o que é também 

absolutamente natural para uma cidade dona da maior renda per capital do país. 

 Uma boa opção é o Centro Cultural Banco do Brasil que conta com 

cinema, teatro, galeria de arte e uma filial da conceituada Livraria Travessa. Só o CCBB 

recebeu 402 mil visitantes em 2004, o que corresponde a mais do dobro do movimento no ano 

anterior. Tem a vantagem de oferecer grátis muitos desses programas. . Para os cinéfilos, 

Brasília dispõe de 72 salas de cinema espalhadas pelos shoppings – Conjunto Nacional, 

Parkshopping, Brasília Shopping, Liberty Mall, Terraço Shopping; e dois complexos do 

Cinemark, ambos no Píer 21, lugar com várias outras opções para lazer, entretenimento, 

compras e gastronomia. Tem ainda as salas de cinema da Academia de Tênis e o histórico 

cine Brasília. 

 Essa gama de produtos de excelência põe por terra a reclamação do 

passado, quando era comum dizer que faltava o que fazer em Brasília. Hoje, o quadro mudou: 

difícil é escolher qual o melhor e mais conveniente programa. 

 Teatro também pode figurar nessa gama de opções, com destaque para 

espetáculos realizados nas Salas Martins Pena, Villa Lobos e Alberto Nepomuceno, todas no 
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Teatro Nacional.  Para quem gosta de percorrer livrarias, vale destacar que só em 2004 foram 

abertas na cidade 7 novas, perfazendo ao todo 167 livrarias no DF segundo números do 

Sindicato que congrega a atividade. 

 A Escola de Música de Brasília conta uma recheada agenda de 

apresentações durante todo o ano, que inclui concertos, encontro de bandas, de música 

popular, sarau de namorados, recitais de canto. 

 

OPÇÕES DE PRÉ E PÓS-EVENTO 

A pequena cidade de Alto Paraíso, localizada a 230 quilômetros de Brasília 

é a porta de entrada para o Parque Nacional das Chapadas dos Veadeiros, a região é de 

indescritível beleza, formada por extensas chapadas e uma farta rede hidrográfica, que 

oferecem aos visitantes um número surpreendente de cachoeiras e de poços de águas 

cristalinas, excelentes para banhos. Supervisionado pelo IBAMA, o Parque possui 

temperatura média anual entre 24 e 26º e uma vegetação rica e diversificada, marcada por 

extensas veredas e buritis, matas ciliares, árvores de grande porte e plantas tópicas de campos 

de altitude, como as bromélias, orquídeas e sempre-vivas. Uma trilha de cerca de 5 KM leva 

os visitantes aos canyons e à Cachoeira das Cariocas. Entre as cachoeiras mais conhecidas 

estão, ainda, as de João de Melo, Almácegas e Pequizeiros. Outra grande atração é o Poço de 

Água Quente, com temperatura em torno de 33º. 

 A Prefeitura de Alto Paraíso possui um Centro de Atendimento ao 

Turista, que funciona em horário comercial nos dias úteis. 

 Como chegar: O acesso à cidade é pelas rodovias BR-020 e GO 118. Na 

estrada em direção à Formosa, passar por Planaltina e virar a esquerda a 500 metros depois do 

trailer da Polícia Rodoviária. Há ônibus diários que saem da Rodoferroviária de Brasília. Em 

Alto Paraíso, outro ônibus leva os visitantes até a Vila São Jorge, localizada dentro do Parque.  

A Vila possui pensões, casas para temporada, chalés e camping, restaurantes e lanchonetes. 

 

5. Conclusão 

 Em setembro de 2003 O Brasília Região Convention & Visitors Bureau, 

em consonância e total apoio de toda a cadeia produtiva do Distrito Federal incluindo a 

Secretaria do Distrito Federal, estruturou o PLANO DE MARKETING BRASILIA 

2004/2005. 

Em 06 de maio de 2004 foi publicada no Diário Oficial a chancela do 

CONDETUR, razão pela qual justifica-se a preposição que considera o Plano de Marketing 
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BRC&VB e suas diversas ações e estratégias para área de Visitors, Captação de Eventos e 

Mantenedores. 

Consolidação de uma linguagem única para a promoção e divulgação do 

nosso destino, através do PLANO DE MARKETING para a cidade de BRASÍLIA, 

proporcionou alguns resultados que segue abaixo explanado: 

• Assinatura de acordo de cooperação técnica com a SETUR-DF 

Os Benefícios desta parceria foi a otimização de ações promocionais, participação em eventos 

do trade: nacionais e internacionais, assessoria para desenvolvimento de ações técnicas e 

estratégicas.  

 

• Regionalização da entidade  

Para a entidade enalteceu a estratégia para a captação de eventos: agenda pré e pós evento, 

estratégia para desenvolvimento de roteiros integrados, buscando maior permanência em 

Brasília, captação de mantenedores: receptivo e outros segmentos.  

 

• Consolidação da parceria VARIG para captação de eventos 

Proporcionou ao Departamento/Técnicos estar presente junto aos grandes promotores na 

busca da realização do evento na Capital Federal, divulgando nossas peças promocionais, e 

sobre tudo desenvolver a promoção do destino como sede da próxima edição do evento. 

 

Segue a estatística referente a conclusão do Plano de Marketing até o dia de hoje: 

Ano: 2003 - total de 78 mantenedores; 

Ano: 2004 - total de 106 mantenedores; 

Ano: 2005 - total de 115 mantenedores. 

 

Percebe-se um crescimento na ordem de 30%, tendo participação de novos segmentos como: 

• Academias de ginástica 

• Empresas de assessoria 

• Locadora de automóveis 

• Parque aquático 

• Turismo Rural 

• Fidelização do trade com a Entidade 
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Seguido das seguintes categorias: 

• Esporte e saúde; 

• Apoio a eventos / serviços; 

• Agencias de viagens; 

• Agencias de receptivo e transporte; 

• Bares e Restaurantes; 

• Cias Aéreas; 

• Equipamentos para eventos Hospedagem; 

• Lazer e entretenimento; 

• Mídia; 

• Montadoras de eventos; 

• Organizadoras de eventos Promotores culturais; 

• Shoppings; 

• Turismo rural; 

• Institucional. 

 
Prestação de serviço, informação, relacionamento e promoção: 

 
Revista Bem-Vindo: 
 
Periodicidade: trimestral. 
Tiragem: 15.000 unidades. 
Distribuição: rede hoteleira, eventos nacionais e internacionais, aeroporto, salas vip, CATs. 
 

1°EDIÇÃO 2° EDIÇÃO 3° EDIÇÃO 
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Mapa turístico: 
  
 
 

 

 

 

 

 

Banco de Imagens: 

Foram viabilizados 125 fotos digitalizadas em 300 DPI, através do concurso 

FOTOARTE 21, que contou com a participação de fotógrafos do Brasil e do Exterior.  

Estas imagens serão utilizadas sem limite de tempo, esta sendo utilizado em 

material promocional e institucional do BRCVB, para divulgação do destino e em parcerias 

com a chancela BRCVB, esta disponibilizado na Home Page - segundo normas, utilizado na 

valorização do produto Brasília e mídia espontânea. 

 
Departamento de captação 
 

A Capacitação Técnica deste departamento foi realizada por meio da 

pesquisa de Banco de dados em formato internacional contendo, Entidades com eventos 

itinerante e eventos por dimensionamento de participantes. 

 

Material técnico: 

Material usado no Departamento para as captações e apoios a realizações de 

eventos são: Book de captação, vídeo de captação e material promocional do destino. 

Normatização do processo de captação, via banco de dados é realizado por 

meio da Identificação do evento através do banco  de dados (Pesquisa das últimas 03 edições), 

realizações de pesquisa sobre os requisitos do caderno de encargos, sensibilização da Entidade 

local junto a Entidade nacional / mundial, produção do book de captação para candidatura 

oficial da cidade, definição da estratégia de atuação em relação aos demais competidores: 

marketing institucional relacionado ao  custo x benefício e diferencial (valor agregado) visita 

de inspeção: consolidação da  candidatura 

 

 

 

Tiragem de 120.000 unidades, distribuição para 

abastecimento da Rede hoteleira, eventos institucionais e/ou captados 

para Brasília, eventos nacionais e internacionais do Trade, ações de 

promoção; Aeroporto - doados 30.000 unidades à INFRAERO, 

Secretaria de Turismo - doados 30.000 unidades e locadoras de 

carros. 
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Resultados: 

POTENCIALIDADE VIA BANCO DE DADOS 

Universo de possibilidades esta relacionada 334 contatos, sendo 121 

contatos efetuados o que equivale a 36,23% e 213 contatos a realizar 63,77%. 

• 59 trabalhados e/ou captados; 

• 12 em processo de captação; 

• 27 recusas de candidatura; 

• 04 perdas para outros destinos; 

• 20 processos  a serem abertos para captação em anos seguintes. 

 

CALENDÁRIO DE EVENTOS: 

• 59 captados em 2004 

• 12 em processo de captação 

• 07 permanentes do calendário 

• 21 gestão anterior 

• 04 perdidos 

• 02 cancelados 

 

AÇÃO VISITORS 

Prioridades: 

• Turismo cívico e arquitetura 

• Turismo da melhor idade 

• Turismo de esporte  

• Turismo místico 

Ações para a diversificação da oferta para Operadoras, como ferramenta de 

apoio a captação de eventos e formatação de pacotes. 

 

Campanha de valorização de Brasília (público nacional): 

• Venda emocional do destino 

• Sentimento cívico 

• Sensibilização de entidades e a sociedade 

• Sentimento cívico busca do valor agregado: arte, cultura 

• Associação a imagem do coração 
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