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APRESENTAÇÃO:
 

É verdade que a pandemia de covid-19 gerou uma crise sem precedentes e derrubou o
setor do turismo, que literalmente e figurativamente está associado a tudo que move o
mundo, inclusive a economia. Naturalmente, todos estão se perguntando que ações
tomar hoje. E a resposta é que estamos descobrindo juntos.   Embora a linha do tempo
exata da recuperação não seja clara, o impacto acabará passando. 
 
 
Portanto, precisamos entender agora que o setor de turismo enfrentará uma nova
realidade pós-COVID-19. Na visão do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC)
nenhum segmento (público ou privado) conseguirá se recuperar da crise por si só. O
novo cenário traz o imperativo de readequar o planejamento da SETUR e da EMPROTUR
para o Turismo do RN, o que inclui, entre diversas medidas, o ajuste das estratégias de
marketing, promoção e comunicação.



Com os resultados, espera-se: 
 

- Ter informações relevantes e assertivas para
apoiar o planejamento do enfrentamento da

crise e para a retomada;
 

.- Mapear os desafios e potencialidades dos
polos, destinos e do trade-RN para o

enfrentamento da crise, para elaboração de
um grande plano;

 
- Compreender a posição atual dos polos, dos

respectivos destinos e do trade do RN, para
buscar um alinhamento estratégico entre os
atores públicos e privados no enfrentamento

da crise e retomada do Turismo.

Esta pesquisa tem como
objetivo reunir informações

sobre como a pandemia afetou
os diversos segmentos do trade
turístico do RN, em cada polo, e,

como os atores tem buscado
responder a presente crise.

OBJETIVO:



METODOLOGIA:
Esta pesquisa utiliza métodos mistos dentro de
uma abordagem quantitativa e qualitativa. O

formulário continha perguntas de múltipla
escolha e perguntas abertas. A análise foi feita

mediante estatística descritiva para as questões
quantitativas e análise de conteúdo para

questões abertas. 

A partir da análise de conteúdo foi possível
agrupar as diversas respostas em categorias

com o fim de apresentar uma síntese das
principais ideias extraídas dos respondentes.

*Formularios respondidos por agentes públicos e de
representação setorial foram filtrados e não responderam

a perguntas de cunho mercadológico.



 PERFIL DOS
PARTICIPANTES

COSTA DAS DUNAS
65.7%

COSTA BRANCA
13.4%

AGRESTE TRAIRI
7.5%

SERIDÓ
6.9%

SERRANO
6.5%

Participaram da
pesquisa 502
respondentes
dos 5 polos

turísticos do RN.



Meios de Hospedagem
32.4%

Buggy, Condutor, Guia e
Outros
28.1%

Agência de Viagens
14.8%

A&B
9.6%

Agência de receptivo
5.9%

Operadora
1.9%

Meios de Hospedagem: 32,4%
Buggy, Condutor, Guia de
Turismo e Outros: 28,1%
Ag. de Viagens: 14,8%

A&B: 9,6%
Agência de receptivo*: 6%
Órgão governamental: 3%
Locadora de veículos: 2%

Operadora: 2%
Entidades do trade**: 1%

Viagens e eventos
corporativos: 1%

Organizador de eventos: 1%
 
 

PERFIL DOS PARTICIPANTES
POLO COSTA DAS DUNAS

 

Por área de negócios:

*nacionais e internacionais
**(ABIH, Convention & Visitors Bureau, ABRASEL, etc)

Responderam a pesquisa trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais,
empresários, diretores, gestores públicos e privados, gerentes de área, prestadores de serviço.



Meios de Hospedagem
31.8%

Buggy, Condutor, Guia e
Outros
22.7%

Órgão governamental
16.7%

Agência de Viagens
13.6%

A&B
10.6%

Meios de Hospedagem: 31,8%
Buggy, Condutor, Guia de
Turismo e Outros: 22,7%

Órgão governamental: 16,7%
Ag. de Viagens: 13,6%

A&B: 10,6%
Organizador de eventos: 3%

Entidades do trade**: 2%
Agência de receptivo*: 0
Locadora de veículos: 0

Operadora: 0
Viagens e eventos

corporativos: 0
 
 
 
 

PERFIL DOS PARTICIPANTES
POLO COSTA BRANCA

 

Por área de negócios:

*nacionais e internacionais
**(ABIH, Convention & Visitors Bureau, ABRASEL, etc)

Responderam a pesquisa trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais,
empresários, diretores, gestores públicos e privados, gerentes de área, prestadores de serviço.



Buggy, Condutor, Guia e
Outros
23.5%

A&B
23.5%

Meios de Hospedagem
20.6%

Agência de Viagens
14.7%

Órgão governamental
14.7%

Buggy, Condutor, Guia de
Turismo e Outros: 23,5%

A&B: 23,5%
Meios de Hospedagem: 20,6%

Ag. de Viagens: 14,7%
Órgão governamental: 14,7%
Organizador de eventos: 3%

Agência de receptivo*: 0
Locadora de veículos: 0

Operadora: 0
Entidades do trade**: 0

Viagens e eventos
corporativos: 0

 
 
 
 

PERFIL DOS PARTICIPANTES
POLO SERIDÓ

 

Por área de negócios:

*nacionais e internacionais
**(ABIH, Convention & Visitors Bureau, ABRASEL, etc)

Responderam a pesquisa trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais,
empresários, diretores, gestores públicos e privados, gerentes de área, prestadores de serviço.



A&B
37.5%

Meios de Hospedagem
28.1%

Buggy, Condutor, Guia e
Outros
12.5%

Órgão governamental
9.4%

Organizador de eventos
6.3%

A&B: 37,5%
Meios de Hospedagem: 28,1%

Buggy, Condutor, Guia de
Turismo e Outros: 12,5%

Órgão governamental: 9,4%
Organizador de eventos: 6%

Ag. de Viagens: 3%
Locadora de veículos: 3%
Agência de receptivo*: 0

Operadora: 0
Entidades do trade**: 0

Viagens e eventos
corporativos: 0

 
 
 
 

PERFIL DOS PARTICIPANTES
POLO SERRANO

 

Por área de negócios:

*nacionais e internacionais
**(ABIH, Convention & Visitors Bureau, ABRASEL, etc)

Responderam a pesquisa trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais,
empresários, diretores, gestores públicos e privados, gerentes de área, prestadores de serviço.



Meios de Hospedagem
35.1%

Órgão governamental
18.9%

Buggy, Condutor, Guia e
Outros
13.5%

A&B
13.5%

Agência de Viagens
8.1%

Agência de receptivo
2.7%

Meios de Hospedagem: 35,1%
Órgão governamental: 18,9%

A&B: 13,5%
Buggy, Condutor, Guia de
Turismo e Outros: 13,5%

Ag. de Viagens: 8,1%
Organizador de eventos: 5,4%

Agência de receptivo*: 3%
Viagens e eventos
corporativos: 3%

Locadora de veículos: 0
Operadora: 0

Entidades do trade**: 0
 
 
 
 
 

PERFIL DOS PARTICIPANTES
POLO AGRESTE-TRAIRI

 

Por área de negócios:

*nacionais e internacionais
**(ABIH, Convention & Visitors Bureau, ABRASEL, etc)

Responderam a pesquisa trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais,
empresários, diretores, gestores públicos e privados, gerentes de área, prestadores de serviço.



Os representantes do polo Costa das Dunas foram os que proporcionalmente apresentaram a menor participação da demanda local. Provavelmente por ser o Polo onde está
localizado a cidade do Natal, além de 30% da amostra ser formada por meios de hospedagem.

Os respondentes de áreas como guias de Turismo, Buggy, Condutor de Turismo, Operadoras, Organizadores de eventos, indicaram menor participação do público do RN na totalidade
de sua clientela. 

PÚBLICO DO RN E NORDESTE:

- Entre 1 e 10%          23,9%
- Entre 11% e 30%      20,9%
- Entre 51% e 75%     20,3%
- Entre 31% e 50%     13%
-Entre 76% e 100%    17,8%
- 0                             4,1%

Qual participação % estimada do público do RN na totalidade dos clientes?

POLO
SERRANO

3,1%

18,8%

12,5%

40,6%

25%

0

POLO COSTA
BRANCA

16,7%

10,6%

18,2%

37,9%

16,7%

0

POLO SERIDÓ

5,9%

14,7%

20,6%

29,4%

29,4%

0

POLO COSTA
DAS DUNAS

31,5%

24,1%

11,7%

12,7%

13,9%

6,2%

ENTRE 1 E 10%

ENTRE 11 E 30%

ENTRE 31 E 50%

ENTRE 51 E 75%

ENTRE 76 E 100%

0

POLO AGRESTE
TRAIRI

5,4%

18,9%

8,1%

29,7%

37,8%

0



 
A distribuição da participação do público do RN entre os

respondentes é heterogênea. Entre todos os polos,
Seridó (29,4%), Serrano (40,6%) e Costa Branca (37,9%)

apresentam maior participação estimada do público do
RN na totalidade de clientes, entre 51% e 75%. Agreste-

Trairi é o polo que concentra maior participação de
público do RN, 37,8% dos respondentes avaliaram entre

76% e 100% essa representação .

Os representantes do polo Costa das Dunas foram os que proporcionalmente apresentaram a menor
participação da demanda local. Provavelmente por ser o Polo onde está localizado a cidade do Natal, além de

30% da amostra ser formada por meios de hospedagem.
Os respondentes de áreas como guias de Turismo, Buggy, Condutor de Turismo, Operadoras, Organizadores de

eventos, indicaram menor participação do público do RN na totalidade de sua clientela. 



QUAL PARTICIPAÇÃO % ESTIMADA DO PÚBLICO DA
REGIÃO NORDESTE NA TOTALIDADE DOS CLIENTES?

POLO
SERRANO

15,6%

18,8%

12,5%

21,9%

31,3%

0

POLO COSTA
BRANCA

15,2%

30,3%

10,6%

24,2%

16,7%

3%

POLO SERIDÓ

23,5%

14,7%

14,7%

14,7%

32,4%

0

POLO COSTA
DAS DUNAS

17,9%

25%

21%

19,8%

13,6%

2,8%

ENTRE 1 E 10%

ENTRE 11 E 30%

ENTRE 31 E 50%

ENTRE 51 E 75%

ENTRE 76 E 100%

0

POLO AGRESTE
TRAIRI

13,5%

16,2%

10,8%

24,3%

35,1%

0



PÚBLICO DO RN E NORDESTE:
Qual participação % estimada do público

do RN na totalidade dos clientes?
Qual participação % estimada do público da
Região Nordeste na totalidade dos clientes?

BUGUEIROS, GUIAS, CONDUTORES E OUTROS AUTÔNOMOS:

0%
 (9,6%)

ENTRE 51 E 75%
(13,2%)

ENTRE 31 E 50%
(7,0%)

ENTRE 76 E 100%
(11,4%)

ENTRE 1 E 10%
(40,4%)

ENTRE 11 E 30%
(18,4%)

0%
 (2,6%)

ENTRE 51 E 75%
(6,1%)

ENTRE 31 E 50%
(14,0%)

ENTRE 76 E 100%
(12,3%)

ENTRE 1 E 10%
(28,1%)

ENTRE 11 E 30%
(36,8%)



Não
42.6%

Sim, de 40% a 60% das vendas
22.8%

Sim, menos de 40% das vendas
17.8%

Sim, de 60% a 100% das vendas
11.9%

Sim, 100% das vendas
5%

VENDAS EM CANAIS
DE TERCEIROSSeu estabelecimento vende

on-line em canais de terceiros?

Não
65%

Sim, menos de 40% das vendas
18%

Sim, de 40% a 60% das vendas
12%

Sim, de 60% a 100% das vendas
3%

POLO COSTA DAS DUNAS POLO COSTA BRANCA



Não
85%

Sim, menos de 40% das vendas
15%

VENDAS EM CANAIS
DE TERCEIROSSeu estabelecimento vende

on-line em canais de terceiros?

POLO SERIDÓ

Entre todos os polos, Seridó é o que menos
utiliza a venda online em canais de
terceiros. 85% dos respondentes não

utilizam e os outros 15% em menos de 40%
de suas vendas.

 
 



Não
63%

Sim, de 40% a 60% das vendas
16%

Sim, menos de 40% das vendas
9%

Sim, de 60% a 100% das vendas
9%

Sim, 100% das vendas
3%

VENDAS EM CANAIS
DE TERCEIROSSeu estabelecimento vende

on-line em canais de terceiros?

Não
54%

Sim, menos de 40% das vendas
27%

Sim, de 40% a 60% das vendas
8%

Sim, 100% das vendas
8%

POLO SERRANO POLO AGRESTE-TRAIRI



VENDAS EM CANAIS
DE TERCEIROS

BUGUEIROS, GUIAS, CONDUTORES E
OUTROS AUTONOMOS:

Seu estabelecimento vende on-line em canais de terceiros?

Não
54.7%

Sim*
45.3%

*As respostas SIM correspondem, em sua maioria, à opção Sim, em menos de 21,4% das vendas

Não
61.3%

Sim, menos de 40% das vendas
24%

Sim, de 60% a 100% das vendas
6.7%

Sim, 100% das vendas
6.7%

Sim, de 40% a 60% das vendas
1.3%



0 100 200 300

WhatsApp (86%) 

Telefone (48%) 

Ag. de viagem/Tour operador (47%) 

Site próprio (37%) 

OTAs (36%) 

E-mail (34%) 

Quais os principais canais de venda que utiliza? 
Predomina a utilização do Whatsapp como ferramenta para realização de

vendas, seguidos pelo telefone e e-mail, com exceção do polo Costa das
Dunas que segue a sequência Whatsapp, telefone e agências de viagem. .

CANAIS DE
VENDA

Nota: + de 60% dos visitantes do RN organizam suas próprias viagens.

POLO COSTA DAS DUNAS POLO COSTA BRANCA

0 20 40 60

WhatsApp (89%) 

Telefone (59%) 

E-mail (44%) 

Ag. de viagem/Tour operadora (32%) 

OTAs (18%) 

Site próprio (12%) 

(podendo escolher mais de uma alternativa)



Quais os principais canais de venda que utiliza? 
Predomina a utilização do Whatsapp como ferramenta para realização de

vendas, seguidos pelo telefone e e-mail, com exceção do polo Costa das
Dunas que segue a sequência Whatsapp, telefone e agências de viagem. .

CANAIS DE
VENDA

Nota: + de 60% dos visitantes do RN organizam suas próprias viagens.

POLO SERIDÓ POLO SERRANO

0 10 20 30 40

WhatsApp (91%) 

Telefone (71%) 

E-mail (32%) 

Ag. de viagem/Tour operadora (18%) 

OTAs (12%) 

Site próprio (9%) 

0 10 20 30 40

WhatsApp (92%) 

Telefone (57%) 

E-mail (30%) 

Ag. de viagem/Tour operadora (24%) 

Site próprio (22%) 

OTAs (19%) 

0 10 20 30

WhatsApp (94%) 

Telefone (75%) 

E-mail (41%) 

Site próprio (28%) 

Ag. de viagem/Tour operadora (19%) 

OTAs (3%) 

POLO AGRESTE-TRAIRI

(podendo escolher mais de uma alternativa)



0 50 100 150 200

Organização financeira (61%) 

Planejamento (51%) 

Relacionamento com Clientes (44%) 

Relacionamento com Parceiros (33%) 

Vendas (26%) 

Comunicação (25%) 

Desenvolver novos produtos (22%) 

Capacitação (14%) 

FOCO NO ENFRENTAMENTO
DA CRISE:

Em relação as áreas de prioridade, qual é o foco do seu negócio/empresa atualmente para o enfrentamento da crise?
(podendo escolher mais de uma alternativa)

0 10 20 30 40

Organização financeira (58%) 

Planejamento (58%) 

Relacionamento com Clientes (42%) 

Comunicação (35%) 

Desenvolver novos produtos (33%) 

Relacionamento com Parceiros (30%) 

Vendas (30%) 

Capacitação (23%) 

A organização financeira, o planejamento e o relacionamento são os itens em que houveram mais manifestação.

POLO COSTA DAS DUNAS POLO COSTA BRANCA



0 5 10 15 20 25

Planejamento (68%) 

Organização financeira (47%) 

Relacionamento com Clientes (38%) 

Relacionamento com Parceiros (32%) 

Comunicação (32%) 

Vendas (21%) 

Capacitação (18%) 

Desenvolver novos produtos (15%) 

FOCO NO ENFRENTAMENTO
DA CRISE:

Em relação as áreas de prioridade, qual é o foco do seu negócio/empresa atualmente para o enfrentamento da crise?
(podendo escolher mais de uma alternativa)

0 5 10 15 20

Organização financeira (63%) 

Relacionamento com Clientes (59%) 

Planejamento (53%) 

Relacionamento com Parceiros (47%) 

Comunicação (41%) 

Capacitação (34%) 

Desenvolver novos produtos (25%) 

Vendas (22%) 

A organização financeira, o planejamento e o relacionamento são os itens em que houveram mais manifestação.

POLO SERIDÓ POLO SERRANO



FOCO NO ENFRENTAMENTO
DA CRISE:

Em relação as áreas de prioridade, qual é o foco do seu negócio/empresa atualmente para o enfrentamento da crise?
(podendo escolher mais de uma alternativa)

De forma geral, em relação aos polos, a organização
financeira é no presente o principal foco.
 
Para além disso:
Costa das Dunas - Planejamento e relacionamento
Costa Branca - Planejamento e relacionamento
Seridó - Planejamento e relacionamento
Serrano - Relacionamento e planejamento
Agrete-Trairi -  Planejamento e comunicação
 

0 5 10 15 20 25

Planejamento (62%) 

Comunicação (54%) 

Organização financeira (49%) 

Relacionamento com Parceiros (49%) 

Relacionamento com Clientes (38%) 

Desenvolver novos produtos (35%) 

Vendas (32%) 

Capacitação (32%) 

POLO AGRESTE-TRAIRI

A organização financeira, o planejamento e o relacionamento são os itens em que houveram mais manifestação.



FOCO NO ENFRENTAMENTO
DA CRISE:

0% 25% 50% 75%

Relacionamento com Parceiros (Polo Agreste Trairi) 75% 

Planejamento/Organização financeira (Polo Seridó) 63% 

Organização financeira (Polo Costa das Dunas) 56% 

Organização financeira (Polo Costa Branca) 50% 

Relacionamento com Clientes e Parceiros (Polo Serrano) 50% 

Em relação as áreas de prioridade, qual é o foco do seu negócio/empresa atualmente para o enfrentamento da crise?
(podendo escolher mais de uma alternativa)

BUGUEIROS, GUIAS, CONDUTORES E OUTROS:

A organização financeira, o planejamento e o relacionamento são os itens em que houveram mais manifestação.



COLABORADORES
SITUAÇÃO:

Em relação aos seus colaboradores, como tem sido administrada a situação?

0 20 40 60 80

Outro (24,1%) 

Férias coletivas (19,1%) 

Suspensão de contrato de trabalho (17,9%) 

Desligamento (13%) 

Ainda não definimos (10,2%) 

Manutenção integral da equipe (9%) 

Suspensão de contrato de trabalho 

Programa de demissão voluntária (0,3%) 

A heterogeneidade das respostas em relação aos colaboradores é evidente e reflete o quão desafiadora é a situação. 
 

0 5 10 15 20 25

Outro (31,8%) 

Desligamento (16,7%) 

Manutenção integral da equipe (12,1%) 

Férias coletivas (10,6%) 

Ainda não definimos (10,6%) 

Suspensão de contrato de trabalho (9,1%) 

Redução salarial (7,6%) 

Programa de demissão voluntária (1,5%) 

POLO COSTA DAS DUNAS POLO COSTA BRANCA



COLABORADORES
SITUAÇÃO:

Em relação aos seus colaboradores, como tem sido administrada a situação?

0 5 10 15

Ainda não definimos (38,2%) 

Manutenção integral da equipe (23,5%) 

Outro (17,6%) 

Suspensão de contrato de trabalho (8,8%)  

Férias coletivas (5,9%) 

Desligamento (2,9%) 

Redução salarial (2,9%) 

A heterogeneidade das respostas em relação aos colaboradores é evidente e reflete o quão desafiadora é a situação. 
 

POLO SERIDÓ POLO AGRESTE-TRAIRI

0 5 10 15

Ainda não definimos (29,7%) 

Férias coletivas (21,6%) 

Suspensão de contrato de trabalho (13,5%)  

Outro (13,5%) 

Manutenção integral da equipe (10,8%) 

Desligamento (5,4%) 

Redução salarial (5,4%) 

0 2,5 5 7,510

Manutenção integral da equipe (28,1%) 

Ainda não definimos (15,6%) 

Outro (15,6%) 

Férias coletivas (12,5%) 

Redução salarial (12,5%) 

Desligamento (9,4%) 

Suspensão de contrato de trabalho (6,3%) 

POLO SERRANO



TARIFÁRIO:
Grande maioria dos participantes ainda não definiu sua estratégia de tarifas para o próximo semestre e para 2021. 

Qual sua estratégia para o tarifário do segundo semestre 2020?

POLO
SERRANO

50%

18,8%

31,3%

0

POLO COSTA
BRANCA

53%

18,2%

28,8%

0

POLO SERIDÓ

47,1%

41,2%

11,8%

0

POLO COSTA
DAS DUNAS

40,1%

27,8%

30,9%

1,2%

AINDA NÃO FOI
DEFINIDO

MANTER A
TARIFA DEFINIDA

ANTES DA
PANDEMIA

AJUSTAR A
TARIFA COM

PREÇOS
INFERIORES 

AJUSTAR A
TARIFA COM

PREÇOS
SUPERIORES

POLO AGRESTE
TRAIRI

56,8%

24,3%

18,9%

0



TARIFÁRIO:
Grande maioria dos participantes ainda não definiu sua estratégia de tarifas para o próximo semestre e para 2021. 

Qual sua estratégia para o tarifário de 2021?

POLO
SERRANO

43,8%

31,3%

21,9%

3,1%

POLO COSTA
BRANCA

71,2%

15,2%

7,6%

6,1%

POLO SERIDÓ

70,6%

11,8%

11,8%

5,9%

POLO COSTA
DAS DUNAS

52,2%

27,8%

14,5%

5,6%

AINDA NÃO FOI
DEFINIDO

MANTER A
TARIFA DEFINIDA

ANTES DA
PANDEMIA

AJUSTAR A
TARIFA COM

PREÇOS
INFERIORES 

AJUSTAR A
TARIFA COM

PREÇOS
SUPERIORES

POLO AGRESTE
TRAIRI

62,2%

16,2%

10,8%

10,8%



TARIFÁRIO:
Grande maioria dos participantes ainda não definiu sua estratégia de tarifas para o próximo semestre e para 2021. 

Qual sua estratégia para o tarifário do segundo semestre de 2020 e para o ano de 2021?

41,0%

27,4%

29,9%

1,7%

AINDA NÃO FOI
DEFINIDO

MANTER A
TARIFA DEFINIDA

ANTES DA
PANDEMIA

AJUSTAR A
TARIFA COM

PREÇOS
INFERIORES 

AJUSTAR A
TARIFA COM

PREÇOS
SUPERIORES

BUGUEIROS, GUIAS, CONDUTORES E
OUTROS AUTONOMOS:

2S/2020 2021

58,0%

12,0%

1,3%

21,4%



ESTRATÉGIA
VOUCHER:

Uma compra feita hoje, você concordaria que pudesse ser usada em até um ano sem restrição de período?
Os participantes estão propensos a adotar a “proposta de vouchers”.

Respondentes que representam o setor de A&B, organizadores de eventos e meios de hospedagem foram os menos propensos a  proposta.

Sim
53%

Não
47%

Sim
79%

Não
21%

Sim
68%

Não
32%

Sim
68%

Não
32%

Sim
72%

Não
28%

POLO
COSTA 

DAS DUNAS

POLO
COSTA 
BRANCA

POLO
SERIDÓ

POLO
SERRANO

POLO
AGRESTE

TRAIRI



ESTRATÉGIA
VOUCHER:

Uma compra feita hoje, você concordaria que pudesse ser usada em até um ano sem restrição de período?

BUGUEIROS, GUIAS, CONDUTORES E OUTROS:

Sim
82.1%

Não
17.9%



Até 20%
62%

Entre 21 e 30%
15%

Nenhum desconto
14%

Entre 41 e 50%
5%

Entre 31 e 40%
3%

Até 20%
74%

Nenhum desconto
23%

Entre 21 e 30%
3%

DESCONTO:
Qual percentual de desconto você estaria disposto a executar para efetuar uma venda on-line com recebimento a vista?

POLO COSTA DAS DUNAS POLO COSTA BRANCA



Até 20%
64.4%

Nenhum desconto
23.8%

Entre 21 e 30%
8.9%

Entre 41 e 50%
3%

DESCONTO:
Qual percentual de desconto você estaria disposto a executar para efetuar uma venda on-line com recebimento a vista?

Até 20%
65.3%

Entre 21 e 30%
15.8%

Nenhum desconto
12.9%

Entre 41 e 50%
3%

POLO SERIDÓ POLO SERRANO



Até 20%
59%

Nenhum desconto
24%

Entre 21 e 30%
11%

Entre 41 e 50%
3%

DESCONTO:
Qual percentual de desconto você estaria disposto a executar para efetuar uma venda on-line com recebimento a vista?

POLO AGRESTE-TRAIRI

Em relação a todos os polos, Seridó (24%),
Agreste-Trairi (24%) e Costa Branca (23%)

apresentam maior número de
respondentes que não estariam dispostos a
oferecer nenhum percentual de desconto.

 
Costa das Dunas e Serrano, apresentam o
percentual de 14% e 13%, respectivamente.
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Até 20% (60%) 

Entre 21 e 30% (15,4%) 

Entre 31 e 40% (3,4%) 

Entre 41 e 50% (3,4%) 

Mais de 50% (1,7%) 

Nenhum desconto (15,4%) 

DESCONTO:
Qual percentual de desconto você estaria disposto a executar para efetuar uma venda on-line com recebimento a vista?

BUGUEIROS, GUIAS, CONDUTORES E OUTROS:

Nessa categoria, em todos os polos, a maioria dos respondentes estariam dispostos a
executar um percentual de desconto de até 20%.



A RECUPERAÇÃO 
Perguntamos ao trade sobre as expectativas de por onde começará a recuperação: Dos negócios turísticos existentes em

sua região, na sua opinião, quais os que retomarão mais rápido as atividades?

70%
Acreditam que o
primeiro segmento a
responder será o A&B.

Uma pequena fração mencionou segmentos como meios
de hospedagens, passeios e serviços de transporte. O
segmento de A&B atende na maioria dos casos uma
grande parcela de público local, ademais, é um segmento
capaz de diversificar sua fonte de receita e ajustar seu
modelo de negócios. Portanto, por sua menor
dependência do turismo, não necessiariamente deve ser
utilizado como indicador para nortear avaliações de
desempenho, ou, pelo menos de forma isolada. 

 



Biodiversidade e atrativos naturais
 

Clima e condições favoráveis a prática de lazer e esportes ao ar livre.
 

Destinos consolidados
 

Destinos que reúnem em um só lugar experiências para diversos segmentos: Religioso, aventura,
esportes, sol e praia, cultura e gastronomia. 

 
Gastronomia

 
Hospitalidade

 
Baixo custo da oferta de algumas regiões

 
Qualidade da rede hoteleira.

FORÇAS PARA ENFRENTAR A CRISE:
Na sua opinião, quais as forças e vantagens do Polo Turístico do qual faz parte e de seus produtos, nesse novo contexto? 

(pergunta aberta)

Das respostas, foram elencados alguns pontos.
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Custo baixo

FORÇAS PARA ENFRENTAR A CRISE:

Oferta
cultural

Das respostas, foram elencados alguns pontos.

Diversidade
de atrativos

naturais 

Locais ideais
para prática
de esportes
de aventura

e ecoturismo 



"Nosso polo dispõe de diversos atrativos naturais, ideais para  realização de trilhas e pratica de esportes de aventura, os quais podem ser
explorados sem a necessidade de grandes esforços para alavancá-los. Basta despertar no público o interesse pela demanda." (sic)
Agreste-Trairi
 
"O Polo Agreste Trairi tem atrativos turísticos e produtos que destacam-se pela emoção, pela experiência vivida por cada visitante.
Acredito que o lado emocional, o valor afetivo tratá o público de volta assim que possível."
Agreste-Trairi
 
"A diversidade de produtos turísticos do Polo Costa Branca é excelente: Turismo religioso, cultural, ecológico, esportivo, de aventuras, de
eventos, científico e de sol & mar.  A região também dispõe de um artesanato e de uma gastronomia valorizados por tantos quantos têm
a oportunidade de conhecê-los.  Dispõe também de excelente rede hoteleira e aeroporto, sendo que este ainda precisa ampliar sua
oferta para os turistas que pretendem conhecer Mossoró e a região." (sic)
Costa Branca
 
"Por fazer parte de um polo onde existem lugares ainda não conhecidos e com atrativos naturais, o turismo torna-se mais barato" (sic)
Costa das Dunas
 
"Na minha percepção o polo Seridó tem como vantagem a proximidade dos municípios, o que o torna possível a criação de diversos
roteiros que envolvam todo o trade turístico."
Seridó

FORÇAS PARA ENFRENTAR A CRISE:
Selecionamos Algumas respostas



Crescimento do turismo interno, regional e nacional
 

Maior cooperação entre os atores do turismo (Cross-selling)
 

Novas formas de comercialização nos canais digitais
 

Roteiros gastronômicos no litoral e na zona rural
 

Roteiros em atrativos naturais aptos a receber pequenos grupos
 

Oferta disponível para atender ao provável interesse do publico por práticas de lazer e esporte ao
ar livre, conexão com a natureza.

 

OPORTUNIDADES QUE PODEM SER CAPITALIZADAS:
Na sua opinião, quais as oportunidades que podem surgir para o Polo Turístico do qual faz

parte e de seus produtos/serviços, nesse novo contexto? (pergunta aberta)

Das respostas, foram elencados alguns pontos.



Integração com outros estados
 

Voos charters
 

Turismo de observação 
 
 
 

OPORTUNIDADES QUE PODEM SER CAPITALIZADAS:
Na sua opinião, quais as oportunidades que podem surgir para o Polo Turístico do qual faz

parte e de seus produtos/serviços, nesse novo contexto? (pergunta aberta)

Das respostas, foram elencados alguns pontos.



OPORTUNIDADES QUE PODEM SER CAPITALIZADAS:
Na sua opinião, quais as oportunidades que podem surgir para o Polo Turístico do qual faz

parte e de seus produtos/serviços, nesse novo contexto? (pergunta aberta)

Das respostas, foram elencados alguns pontos.
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"
"Desenvolver ainda mais o turismo virtual através de fotos e vídeos q agucem a vontade do turista em visitar e usufruir de
nossos atrativos e serviços." (sic)
Seridó
 
"Por termos a natureza ao nosso favor, por ser um destino que tem investido nos últimos em anos em feiras nacionais e
internacionais, por se preocupar com a divulgação e promoção do destino. por esta investindo no digital..." (sic)
Costa das Dunas
 
O Polo Costa Branca é composto por 17 municípios.  Sendo Mossoró a segunda maior cidade do estado e realizadora de
megaeventos, pode-se  estabelecer uma relação de parceria entre estes, incluindo-os nas programações tradicionais,
reconhecidas nacionalmente.  " (sic)
Costa Branca
 
"Desenvolver ainda mais o turismo virtual através de fotos e vídeos q agucem a vontade do turista em visitar e usufruir de nossos atrativos
e serviços" (sic)
Serrano
 
"Acredito que as pessoas irão procurar o contato com a natureza, o ar mais puro, sem muita aglomerações, evitando viagens a
estado e países mais afetados."
Agreste-Trairi

Selecionamos Algumas respostas
OPORTUNIDADES QUE PODEM SER CAPITALIZADAS:



À medida que o número de empresas que vão dispensando pessoal aumenta, a gestão dessas deve
preocupar-se com os níveis de compromisso organizacional que as equipes manterão, quer durante
o período de ausência, quer quando as mesmas forem solicitadas a retomar a atividade normal,
quando a ameaça da COVID-19 diminuir. Reduzir o horário de trabalho, diminuir salários e dispensar
trabalhadores, provavelmente desmotivam a força de trabalho de uma empresa e podem
comprometer a qualidade dos níveis de serviço. Num ambiente pós COVID-19, uma força de trabalho
comprometida será um diferencial importante no eficiência operacional e produtividade de uma
empresa.

ALGUMAS OBSERVAÇÕES FINAIS

Neste momento de emergência, em que, para muitos empresários, o importante é resistir, enquanto procuram
perceber como será o período pós-covid-19, as respostas a dar pelo setor podem e devem ser encontradas em
conjunto e numa lógica de partilha entre quem faz deste setor a sua vida. Segundo a Global Data, a insolvência é
a ameaça comum a todos as empresas que estão no turismo independentemente da sua dimensão.  No quadro
atual, é vital que as empresas, profissionais autônomos e Polos avaliem as suas forças, fraquezas, oportunidades
e ameaças individuais, no contexto do seu negócio, por forma a poderem ser bem sucedidas neste período de
grande dificuldade.



RECOMENDAÇÕES 

Busca de mercados alternativos

Agregar valor\adicionar serviço como alternativa ao desconto
A descida dos preços por quarto, poderá ser inevitável para algumas empresas, mas será um caminho a evitar
sempre que possível, pois trará fortes efeitos negativos no longo prazo, especialmente na imagem de marca e
posicionamento das empresas. Um exemplo, em vez de reservar os quartos a metade do preço, os hotéis
poderiam oferecer o equivalente a metade do preço do quarto em serviços adicionais, como sejam, a utilização
gratuita de instalações de spa, entrada gratuita em atrações turísticas locais ou café da manhã gratuito. Isso
criará um aumento das reservas sem afetar negativamente a política de preços dos hotéis e sem colocar em causa
o seu posicionamento.

Enquanto as restrições se mantiverem a um nível elevado, as empresas terão de se focar nos mercados locais e
de proximidade para aumentar as suas receitas e taxas de ocupação. Haverá mercados menos sensíveis a esta
situação de crise, do que outros. É preciso prever quais os mercados que apresentam níveis mais elevados de
procura dos seus serviços. Criatividade e empreendedorismo são fatores-chave que precisam de ser utilizados
para conseguir gerar mais oportunidades de negócios no mercado doméstico, enquanto o impacto do COVID-19
ainda está presente.



ÚLTIMAS OBSERVAÇÕES

Estar atentos as tendências

Mercados mais favorecidos no curto prazo
Há uma tendência de evitar destinos essencialmente urbanos e os "Hot-
spots", isto é, zonas de intensa atividade turística. Destinos de menor
densidade, onde há contato com a natureza, possibilidade de atividades
ao ar livre e em grupos pequenos terão uma resposta mais rápida no
curto prazo. Quanto menos internacionalizado o mercado, melhores
chances de ter uma retomada mais veloz. Mercados com força regional
terão maior vantagem. (Resonance consultancy)

Estudos recentes tem verificado que as pessoas de forma geral tem percebido
atividades recreativas ao ar livre, viajar de carro e visitar parentes e amigos
como atividades que oferecem menor risco, em relação a outras como visitar
museus, permanecer em ambientes fechados, viajar a negócios, participar de
eventos esportivos ou culturais. (Destination Analyst)



EMPROTUR S.A
Envie suas perguntas para:  emproturbi@gmail.com
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Acesse a pesquisa completa em nosso site: https://tudocomecaaqui.rn.gov.br
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