
APresentAção

 
Uma reflexão acerca do Turismo 

não pode ser desvinculada dos 
condicionalismos da realidade e das 
constantes mutações do mundo 
onde nos inserimos. Um dos mais 
marcantes historiadores do século XX, 
Eric Hobsbawm, em entrevista recente 
mencionava que «como Marx, Engels e 
Schumpeter previram, a globalização, 
implícita no capitalismo, não apenas 
destrói uma herança de tradição como 
também é incrivelmente instável, 
operando por uma série de crises»1. 

Num momento histórico em que 
a incerteza é o tema prevalente, e o 
capitalismo neo-liberal encontra-se, 
fazendo eco da recente manchete do 
jornal Financial Times, «em convulsão», 
julgamos oportuna a lembrança de 
factores inerentes ao macroambiente 
e condicionantes do comportamento 
humano, nomeadamente, dos 
turistas e do Turismo, que podendo 
ser afectados na sua intensidade 
quantitativa, parecem-nos fortemente 
fundamentados enquanto tendências.

A Associação Turismo do Algarve 
(ATA) tem por função desenvolver 
a comunicação internacional do 
destino Algarve. Seguindo as linhas 
de orientação do Plano Estratégico 
Nacional de Turismo 2006-2015, 
adjudicou ao Centro de Estudos da 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria 
e Turismo da Universidade do Algarve 
a concepção do Plano Estratégico 
de Marketing para o triénio de 2007-
2009. A sua elaboração contou com 

ronaldo Schütz – Director da Licenciatura em Turismo – ESGHT – rschutz@ualg.pt

margarida Santos – Vice-Directora da Licenciatura em Turismo – ESGHT – mmsantos@ualg.pt

turismo 
tendÊnciAs e condicionAlismos

a participação activa de técnicos 
e especialistas de várias áreas 
relacionadas com o Turismo dos 
mundos académico e profissional, de 
Associações Empresariais, de Autarcas 
e teve o apoio e o acompanhamento 
da Região de Turismo do Algarve. 
O trabalho foi coordenado pelo Dr. 
Duarte Padinha e pela Dra. Susana 
Miguel, da ATA, e executado pela 
equipa técnica do Centro de Estudos 
da ESGHT, coordenada pelos Profs. 
Doutores Paulo Águas e Ronaldo 
Schütz, e composta pelas Mestres 
Célia Veiga, Cláudia Almeida e Elisa 
Coke, e pelas Licenciadas Marisa 
Serenho e Vera Henriques.

O texto a seguir é um excerto do 
Plano Estratégico de Marketing para o 
Algarve – 2007/2009, lançado em finais 
de 2006.

Análise do mAcroAmBiente

Identificam-se em seguida as ten-
dências sócio-culturais, económicas, 
geopolíticas e tecnológicas que consti-
tuem potenciais ameaças e/ou oportuni-
dades ao desenvolvimento do turismo.

1. AmBiente sÓcio-culturAl

ALTERAÇõES DEMOGRÁfICAS
Nas nações industrializadas o aspecto 
mais crítico da demografia é a pirâmide 
etária invertida. A elevada proporção 
de pessoas reformadas no total da 
população influenciará a estrutura 
da procura turística nomeadamente 
através de:

• condicionamento da oferta de 
infra-estruturas e serviços de saúde;

• necessidade de dar mais ênfase 
ao conforto e menos à idade;

• procura de produtos alternativos 
ao Sol e mar.

MAIOR PREOCUPAÇÃO COM A SAÚDE 
E O BEM-ESTAR
A valorização da saúde e do bem-
estar acompanha a tendência de 
envelhecimento da população. O 
Spa, a Saúde e o Turismo “keep 
fit” encontram-se provavelmente 
entre os produtos que beneficiam 
particularmente do aumento da 
importância económica dos turistas 
mais idosos.

AUMENTO DO NÍVEL EDUCACIONAL
O aumento do número de indivíduos 
com um elevado nível educacional 
reflecte-se nos interesses, no 
comportamento de compra e nas 
motivações turísticas, fomentando o 
crescimento do Turismo ambiental e 
do Ecoturismo. Esta tendência está 
também associada à promoção de 
uma atitude mais exigente em termos 
de responsabilidade social e ambiental 
dos destinos.

O aumento do nível educacional 
interfere igualmente no 
comportamento de compra por via 
do aumento do recurso à Internet, 
em particular na primeira fase do 
planeamento da viagem.

MAIOR PARTICIPAÇÃO DA MULHER 
NA VIDA ACTIVA



12 13 dos algarves

A crescente participação da mulher 
na vida activa, com o adiamento 
do casamento e da constituição de 
família, repercute-se nos padrões da 
procura, permitindo o aumento do 
rendimento familiar e do respectivo 
orçamento discricionário.

Com uma intervenção crescente 
na escolha do destino, as mulheres 
procuram tendencialmente mais 
experiências culturais para os seus 
filhos.

fRAGMENTAÇÃO DO TEMPO LIVRE 
E AUMENTO DO ORÇAMENTO 
DISCRICIONÁRIO
Diversas actividades de lazer, entre 
as quais se encontram as viagens, 
competem por uma população com 
menos tempo livre e mais orçamento 
discricionário.

A fragmentação dos tempos livres 
influencia a tendência de crescimento 
das viagens de curta duração e 
reservas «last minute». O fenómeno 
dos «short breaks» tende a aumentar, 
somando-se às tradicionais férias 
de Verão. Esta tendência, liderada 
pelos indivíduos com ocupações 
laborais intensivas, é influenciada pela 
emergência das companhias aéreas de 
baixo custo, das reservas via Internet, 
privilegiando particularmente o turismo 
de cidade («city break») e o Turismo 
residencial.

REDUÇÃO DA DIMENSÃO MÉDIA DO 
AGREGADO fAMILIAR
A redução do número de pessoas por 
agregado familiar é outro indicador de 
mudanças estruturais na Europa. Esta 
alteração levará à procura de outras 
ofertas directamente associadas a 
uma tendência de individualização do 
tempo de lazer.

NOVA ATITUDE fACE ÀS fÉRIAS E 
EMERGÊNCIA DE NOVOS ESTILOS DE 
VIDA
Com um papel essencial na vida 
dos indivíduos, as férias tornam-se 
sinónimo de independência, aventura, 
busca de novas experiências, 

tipicidade/autenticidade, constituindo 
formas de auto-expressão. Esta nova 
atitude, associada a novos estilos de 
vida (o «consumidor híbrido» com 
padrões de consumo individualistas), 
gera uma fragmentação da procura.

A acompanhar o aumento da 
diversificação das actividades de lazer 
está a maior dificuldade do trade em 
antecipar os comportamentos dos 
consumidores e configurar os seus 
serviços em conformidade. A escolha 
dos destinos é influenciada pelos 
estilos de vida, que por sua vez são 
inspirados em grupos de referência tais 
como músicos pop/rock e artistas de 
cinema.

AUMENTO DA VALORIZAÇÃO DAS 
COMPONENTES AMBIENTAIS E 
CULTURAIS
As novas realidades sócio-culturais 
e ambientais, a par das campanhas 
de sensibilização para os perigos 
associados à exposição aos raios ultra-
violetas e à deterioração da camada 
do ozono, estão na base da exigência 
de novas alternativas ao Sol e mar, por 
parte dos consumidores.

A valorização e competitividade 
da oferta turística estão, em larga 
medida, dependentes da sua 
envolvente territorial relacionada com 
a imagem do produto e a qualidade do 
serviço que presta, fazendo crescer o 
interesse pela certificação ambiental.

Exigência de novos produtos:
• Ecoturismo está a tornar-se 

popular entre as diferentes faixas 
etárias.

• Turismo de aventura é 
actualmente um produto em rápido 
crescimento, em particular junto 
dos grupos etários mais jovens que 
procuram experiências mais activas.

• Outras tendências relativas à 
procura de novos produtos verificam-
se através do crescimento dos 
Cruzeiros, da expansão das tendências 
«slow cities» e «slow food» da Itália 
para grande parte da Europa e do 
comércio nos grandes centros ou lojas 
de artesanato.

RELEVÂNCIA DO PREÇO NA TOMADA 
DE DECISÃO
Apesar de uma exigência crescente em 
termos de qualidade, seja nas infra-
estruturas, seja nos serviços, o preço 
continua a ser um factor determinante 
na decisão da escolha de férias. Face 
à variedade de destinos e meios 
de distribuição, os consumidores 
procuram cada vez mais best deals.

2. AmBiente econÓmico

ALTERAÇõES CAMBIAIS
Pese embora a recuperação da 
economia dos EUA, a desvalorização 
do dólar poderá afastar os norte-
americanos, e outros países do 
Pacífico, da zona euro. Por outro 
lado, a prevista apreciação do euro 
poderá encorajar os europeus a viajar 
para fora da zona da moeda única, 
podendo estes factos contribuir para 
a redução do crescimento do turismo 
internacional na Europa.

NOVOS MERCADOS EMERGENTES
O eventual abrandamento dos fluxos 
para a Europa pode, no entanto, ser 
contrariado pela consolidação dos novos 
países industrializados, nomeadamente 
na região da Ásia, os quais irão gerar um 
tráfego turístico significativo, sendo o 
continente europeu, potencialmente, um 
forte beneficiário.

CONDIÇõES ECONÓMICAS 
PROPORCIONADORAS DE PROCURA
A Europa atravessa um clima de 
incerteza económica (sustentabilidade 
da Segurança Social). Todavia, o ciclo 
económico dos principais mercados 
emissores (Reino Unido e Alemanha) 
para o Mediterrâneo mostra-se 
favorável a um aumento do volume 
da procura e das despesas turísticas. 
Além disso, companhias aéreas, 
agentes e operadores turísticos estão 
a aliar-se a instituições financeiras para 
conceder crédito aos seus clientes.
AUMENTO DO PREÇO DO PETRÓLEO
A evolução do turismo poderá ser 
afectada negativamente pelas subidas 
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de preço do petróleo, nomeadamente, 
pelo impacto gerado no transporte 
aéreo. 

O sector dos cruzeiros é também 
bastante penalizado, não sendo, 
contudo, previsível que tal impeça a 
tendência de crescimento acentuado, 
à semelhança do que aconteceu em 
2005.

AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE 
GRUPOS ECONÓMICOS
A perda de competitividade das 
empresas dos diferentes sectores 
turísticos (devido ao aumento dos 
combustíveis, da concorrência e no 
sector aéreo, de novos regulamentos 
de segurança e de acordos de 
open skies) tem estado na origem 
de um aumento da concentração 
de grupos económicos no turismo, 
através de integrações verticais e 
horizontais, tendência que se prevê ter 
continuidade no futuro.

AUMENTO DO NÚMERO DE 
OPERADORES ESPECIALIZADOS
A fragmentação da procura, 
resultante dos novos estilos de vida, 
é acompanhada pelo aumento do 
número de operadores especializados 
em segmentos de interesses 
específicos. Os fornecedores 
beneficiarão caso sejam capazes de 
criar novos produtos, conceitos e 
serviços com mais valor acrescentado.

DEPENDÊNCIA ECONÓMICA DE 
DESTINOS TURÍSTICOS
A economia de alguns países está 
a ficar excessivamente dependente 
da actividade turística. No âmbito 
europeu, outros factores contribuem 
para o potencial agravamento 
da situação, nomeadamente os 
níveis de fiscalidade aplicados aos 
produtos ligados ao turismo – os 
quais condicionam a competitividade 
de destinos como Portugal – e o fim 
próximo dos fundos comunitários.

3. AmBiente geoPolÍtico

ALARGAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA
O alargamento da União Europeia 
aumenta a mobilidade do turista 
europeu e intensifica a concorrência 
entre os destinos da União, 
actualmente com 25 países. A Bulgária 
e a Roménia têm adesão marcada para 
2007 e estão em curso as negociações 
com a Croácia e a Turquia. Este último 
é um dos destinos turísticos que mais 
cresceu em 2005, ocupando o 9.º lugar 
em termos de chegadas internacionais 
e o 8.º em receitas.

TERRORISMO E EPIDEMIAS
A entrada no século XXI tem sido 
pautada por eventos externos que 
têm afectado negativamente o 
desenvolvimento do turismo: o «11 
de Setembro», a guerra no Iraque, os 
atentados terroristas em estâncias 
turísticas e grandes metrópoles (Bali, 
Sharmal- Sheikh, Londres e Madrid), 
a SARS (Severe Acute Respiratory 
Syndrome), a gripe das aves e, 
mais recentemente, a ameaça de 
atentados a aviões britânicos e norte-
americanos, entre outros.

ALTERAÇõES DAS CONDIÇõES 
CLIMÁTICAS
Condições climáticas adversas têm 
afectado alguns destinos turísticos 
(México e Caraíbas, principalmente), 
condicionando positivamente os 
fluxos turísticos para a região do 
Mediterrâneo Ocidental.

AUMENTO DA CONSCIENCIALIZAÇÃO 
PARA AS QUESTõES DE SEGURANÇA
A ameaça terrorista, a SARS e a gripe 
das aves, têm provocado alterações 
significativas, quer do lado da oferta – 
através da intensificação de aspectos 
burocráticos e processos de segurança 
– quer do lado da procura – através 
de alterações no comportamento do 
consumidor. Em síntese, estas últimas 
reflectem-se em:

• Um aumento do interesse pela 
visita a familiares e amigos;

• Um aumento da procura por 
destinos mais próximos da origem;

• A preferência por meios 
alternativos ao avião;

• O afastamento de destinos 
considerados inseguros.

Segundo a ETC (European 
Travel Commission), «o desejo de 
viajar para locais seguros tornou-
se particularmente importante 
e os destinos turísticos devem 
estar preparados para satisfazer 
a procura turística de uma forma 
mais flexível nos períodos de crise» 
(2005)2. Contudo, os impactos destes 
acontecimentos têm sido localizados 
e temporários. A esse respeito, a OMT 
considera que a Internet terá um papel 
determinante na pesquisa prévia das 
condições de segurança.

AUMENTO DO RECONHECIMENTO DA 
IMPORTÂNCIA DO TURISMO
Os governos europeus têm vindo a 
reconhecer a relevância do turismo, 
o que poderá conduzir a um maior 
investimento económico e atenção 
política, e à cooperação entre o sector 
público e o privado.

4. AmBiente tecnolÓgico

INOVAÇõES TECNOLÓGICAS NOS 
TRANSPORTES
Os avanços tecnológicos nos 
transportes permitem o aumento da 
capacidade e do conforto, de que são 
exemplo o Airbus 380 e o paquete 
Queen Mary 2. A expansão da rede de 
comboios de alta velocidade reduzirá 
o recurso a voos de curta distância e 
potenciará os «short breaks».

INOVAÇõES TECNOLÓGICAS NA 
GESTÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS
O desenvolvimento tecnológico tem-
se verificado igualmente ao nível de 
inovações na gestão de recursos, 
as quais permitem uma redução de 
custos e o aumento da qualidade 
ambiental dos destinos.
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INOVAÇõES TECNOLÓGICAS NA 
INfORMAÇÃO E NO MARKETING DOS 
DESTINOS
O turismo entrou definitivamente 
na era digital. Após uma adopção 
generalizada, na década de 90, dos 
sistemas de reservas informatizados 
– Global Distribution Systems (GDS), 
Computer Reservation Systems 
(CRS) e Destination Management 
Systems (DMS) –, cabe à Internet e 
às funcionalidades tecnológicas a 
ela associadas dar continuidade à 

revolução no turismo.
Com o maior acesso à Internet 

assiste-se a uma crescente 
popularidade da pesquisa e das 
reservas online, a par da utilização de 
canais alternativos (telemóveis e TV 
interactiva).

   

1  Entrevista de Eric Hobsbawm à 

BBC (28 de Outubro de 2008). Disponível 

online em http://dissidentex.wordpress.

com/2008/10/28/eric-hobsbawm-entrevis-

ta-a-bbc-21-de-outubro-de-2008/. Consulta 

a 12 de Novembro 2008. 

2  European Travel Commission (2005) 

«European Tourism Insights 2004 - inclu-

ding Outlook for 2005». Disponível online 

em http://www.etc-corporate.org/resour-

ces/uploads/ETC_EuropeanTourismInsi-

ghts_2004.pdf. 


