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Resumo: Toda crise econômica afeta, positiva ou negativamente, as atividades de produção de um país, 
principalmente aquelas que se fazem no terceiro setor. Vários estudos comprovam que para sobreviverem 
aos efeitos das variações econômicas causados negativamente por uma crise econômica, as instituições 
precisam atuar de forma estratégica e criativa, e para isto, muitas vezes é necessário analisar a eficácia de 
suas ações que se desenvolvem visando consolidar seu plano de negócios. Frente a este cenário, um dos 
primeiros pontos a ser analisado são as estratégias de marketing utilizadas para captar e fidelizar cliente. 
Este trabalho tem por objetivo principal analisar a eficácia das ações de marketing desenvolvidas pela 
atividade do Turismo Social do SESC regional de Pernambuco em Recife. A pesquisa está pautada em 
levantamento bibliográfico e análise documental obtida pelo sistema de informação que são utilizados 
pelo setor de estatística do SESC Pernambuco. A principal contribuição deste trabalho é poder apresentar 
novas formas estratégicas de atuação para o setor de marketing do SESC-PE 
 
Palavras-chave: Turismo. Estratégias. Crise econômica. 
 
Abstract: Every economic crisis affects, positively or negatively, the production activities of a country, 
especially those that are made in the third sector. Several studies show that in order to survive the effects 
of economic variations caused by an economic crisis, institutions need to act strategically and creatively, 
and for this reason, it is often necessary to analyze the effectiveness of their actions that are developed in 
order to consolidate their Business. Against this background, one of the first points to be analyzed are the 
marketing strategies used to capture and retain customer. This work has as main objective to analyze the 
effectiveness of the marketing actions developed by the social tourism activity of the regional SESC of 
Pernambuco in Recife. The research is based on a bibliographical survey and documentary analysis 
obtained by the information systems that are used by the statistical sector of SESC Pernambuco. The main 
contribution of this work is to be able to present new strategic forms of action for the marketing sector of 
SESC-PE 
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Introdução 

 O Serviço Social do Comércio (SESC) Pernambuco possui algumas unidades 

operacionais que trabalham com o Turismo Social e buscam através da prática desta 

atividade, oferecer uma melhor qualidade de vida, principalmente, seus comerciários e 

dependentes. 

Para o SESC o turismo é uma atividade de grande importância e a cada ano 

ganha destaque no cenário nacional e internacional.  Uma de suas facetas da 
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segmentação turística está definida pelo Plano Nacional de Turismo (PNT) do 

Ministério do Turismo (MTur) como uma forma de organizar o turismo que agrupa 

diferentes tipos e objetivos de atividades turísticas para públicos em comum. 

Como vemos em vários estudos realizados para a escrita deste artigo, em 

determinados momentos é natural que o consumidor mude seu comportamento de 

consumo, inclusive, limitando-se a reorganizar e priorizar suas escolhas. 

No que tange as questões da econômica, podemos dizer que com a possibilidade 

da alta da inflação, e conseqüentemente, a diminuição do poder aquisitivo para compras, 

diante do risco de uma crise econômica, para as empresas, encontra-se o momento de 

reforçar o bom atendimento as estratégias de captação e fidelização dos consumidores. 

Desta forma, setores de bens e serviços como o turismo, devem agir de maneira 

estratégica e inteligente para atrair clientes – dentro ou fora de um período de recessão. 

O presente artigo busca, como objetivo geral, analisar a eficácia das estratégias 

utilizadas para a captação e fidelização de clientes na atividade de turismo social do 

SESC Pernambuco. Este trabalho perpassa sobre a história do SESC no Brasil e em 

Pernambuco, as Atividades do Turismo Social no SESC Pernambuco e a demonstração 

dos projetos utilizados como estratégias, avaliando a eficácia das ações de marketing 

implantadas. 

A metodologia utilizada é de cunho qualitativo. Acontece baseada em pesquisa 

exploratória, levantamento bibliográfico e análise de documentos obtidos a partir da 

própria instituição. 

 

Serviço Social do Comércio – SESC 

 

Baseado em novas formas de promoção, pelas classes patronais, da assistência 

social e da qualificação dos trabalhadores, no dia 13 de setembro de 1946 foi fundado, 

em nível nacional, o Serviço Social do Comércio - entidade sustentada pelos 

empresários do comércio de bens, serviços, e empresas de turismo – com o intuito de 

dispor qualidade de vida aos sócios comerciários e seus dependentes. A função social 

dos SESC se estende, atuando, através dos Programas de Saúde, Educação, Lazer, 

Cultura e Assistência, para a população comerciária e não comerciária, com objetivo 

central de fortalecer a cidadania e o bem-estar social. 

Em Pernambuco, o SESC tem como visão ser referência na prestação de serviços 

de qualidade com desenvolvimento sustentável e através do descanso e lazer sua 
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clientela preferencial. Como parte das ofertas são apresentados serviços de hospedagem, 

restaurantes, balneários, atividades de lazer e recreação de qualidade em todo o 

território nacional. 

A atual administração do turismo do SESC exige que em todos os setores da 

atividade, haja hospitalidade como fator diferencial - seja no turismo emissivo, 

receptivo ou hospedagem. De acordo com a filosofia da administração atual da 

instituição, a hospitalidade esta compreendida “como o conjunto de competências, 

serviços, infraestrutura e outros recursos destinados a receber bem turistas e visitantes, 

acolhendo-os com satisfação e excelência” (SESC - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA, 2014). 

O Estado de Pernambuco conta com dois meios de hospedagens do SESC, o 

Centro de Turismo e Lazer Sesc Garanhuns e o Centro de Turismo e Lazer Sesc 

Triunfo, além de oito Unidades de Turismo Social, sob a responsabilidade técnica da 

Coordenação de Turismo Social. 

Em Pernambuco, a Atividade de Turismo Social, adota em seu Programa de 

Trabalho4 o conceito de turismo responsável aplicado à hospitalidade. Esta visão 

representa uma estratégia válida para buscar a integração entre as comunidades locais e 

o uso do ambiente, através da conservação de certos aspectos deste, com foco na 

satisfação dos clientes5 atendidos e/ou recebidos e na melhoria das condições de vida 

das pessoas envolvidas no programa lazer. 

No Estado, atualmente, a Atividade divide-se em 03 (três) modalidades: Turismo 

Emissivo, Receptivo e Hospedagem, de acordo com a Classificação Funcional 

Programática do SESC (Portaria Interna Nº490/2004): 

Turismo Emissivo – ocorre quando o viajante deixa seu lugar de moradia e se 

desloca para outro núcleo receptor, a partir de uma motivação, com a finalidade entre 

outros de lazer, cultura e educação. Na Atividade, o Emissivo planeja excursões e/ou 

passeios para atender a demanda da clientela preferencial e do público em geral; 

Turismo Receptivo – ocorre quando o viajante está longe de seu local de 

moradia, e se utiliza a infraestrutura turística (hospedagem, serviços, transporte, etc.) do 

                                                 
4 O Programa de Trabalho se dá ao planejamento das atividades que serão realizadas no ano 
posterior, realizado pelos Analistas de Turismo das Unidades, onde há a presença da 
Atividade, juntamente com a Coordenação responsável. 
 
5 A palavra “cliente”, utilizada no título e durante todo o trabalho, refere-se às pessoas 
residentes, ou não, de Pernambuco que buscaram o Turismo Social do SESC Pernambuco 
como provedor do serviço turístico. 
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núcleo durante a sua estada. Para a Atividade, esta ação representa o Receptivo ofertado 

para grupos provenientes de outros Regionais, no qual se oferece serviços de 

hospedagem, alimentação, transporte, guiamento turístico e passeios; 

Hospedagem – são serviços de alojamento, para viajantes longe de sua 

residência habitual. Os meios de hospedagem do SESC, além de oferecer à 

acomodação, possuem serviços de alimentação e entretenimento com foco na clientela 

preferencial, mas sem descartar o público em geral. 

Seguindo as diretrizes do Referencial Programático do SESC6, que entrará em 

vigência a partir de 2017, a Atividade de Turismo trabalhará apenas com 02 (duas) 

modalidades: Turismo Emissivo e Turismo Receptivo. Hospedagem tornando-se parte 

das realizações do Turismo Receptivo. 

Concentre o texto em três discussões:  

1 – necessidade de atuar de maneira estratégica no mercado; 

2 – o marketing como um meio estratégico para se manter ativo em mercado; 

3 – entendimento do comportamento do consumidor para se desenvolver ou se 

adaptar o processo de escolhas/uso de peças de marketing. 

 

Atuando diante das possibilidades de mercado 

 

Conforme afirmam vários autores da Administração, Marketing e Turismo 

utilizados para este estudo, para que evite-se uma crise econômica interna as empresas 

precisam reavaliar seus planos de negócios e suas estratégias de marketing, tendo a 

nítida contração dos mercados de bens e serviços, as empresas tendem a reduzir a sua 

estrutura de custos e a assumirem muita cautela em seus investimentos. 

De acordo com Ribeiro e Ferreira. (2011), diante de um cenário de crise 

econômica, as empresas naturalmente precisam reduzir a sua estrutura de custos e a 

assumirem muita cautela em seus investimentos para manterem tangíveis suas ações de 

negócio. 

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas, Estudos e 

Capacitação em Turismo (Ipeturis) para o Sindicato das Empresas de Turismo no 

Estado de São Paulo (Sindetur-SP), 82,1% das empresas do agenciamento turístico 

tiveram queda nas vendas em 2015. 

                                                 
6 O Referencial Programático foi aprovado em 2015 e será aplicado a partir de 2017. 
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De acordo com Ilya Michael Hirsch7, em análise à pesquisa, as vendas do setor 

de agenciamento turístico para pessoas físicas foram as mais afetadas pelos efeitos da 

crise econômica brasileira com uma variação negativa de 39,8%, enquanto que para o 

segmento corporativo privado a queda de vendas teve variação média de -25,7%.8 

É consenso entre os autores utilizados para esta pesquisa que momentos de 

crises econômicas são “divisores de águas” de uma sociedade. Na perspectiva do 

marketing, por exemplo, segundo Godinho (2016), uma crise apresenta sempre 

oportunidades e desafios. E, claramente, deve ser esta a linha orientadora da estratégia 

das empresas para enfrentar a atual conjuntura desfavorável. 

Existem muitos tipos de negócios que crescem em tempos de crise, e se a 

empresa estiver preparada, um ambiente econômico que pode parecer desfavorável, 

acaba lhe proporcionando ótimas opções de investimento.  

Sobre esta perspectiva, Godinho (2016) também diz que historicamente os 

momentos de dificuldades econômicas tem sido o berço de ótimos negócios. Enquanto 

todo o mundo anda desanimado e se deixando levar pelo derrotismo, alguns 

empreendedores identificam oportunidades para começar e/ou trazer novidades para 

seus negócios. 

Atualmente existe no mercado da atividade turística, uma competição acirrada 

entre as diversas empresas cujo foco é único e exclusivo nos clientes (geradores de 

lucros). Esta é uma posição contrária as práticas de turismo no Sesc Pernambuco pois 

elas não tem objetivos baseados apenas na lucratividade, mas sim no bem estar social. 

De acordo com Beni (1998), não há como se desvencilhar totalmente desse eixo, 

já que o turismo é uma atividade que resulta do somatório de recursos naturais do meio 

ambiente, culturais, sociais e econômicos. 

 

Comportamento de compra 

 

De forma geral, a natureza intangível dos serviços turísticos faz com que o 

comportamento do cliente seja naturalmente diferente daqueles que envolvem o 

processo decisório de bens de consumo, uma vez que estes apresentam muitos aspectos 

distintos a serem considerados (OCKE, 2013). Por essa necessidade de se considerar 
                                                 
7 Presidente do Sindetur-SP. 
 
8 http://www.panrotas.com.br/noticia-turismo/mercado/821-das-agencias-de-viagens-registram-
queda-nas-vendas_116292.html 
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uma ampla gama de aspectos, a demanda do consumidor de serviços turísticos por 

informação é ainda mais intensa. 

O processo de compra é dividido em etapas: a decisão de uma compra por parte 

do consumidor possui fases, sendo elas o reconhecimento do problema ou de uma 

necessidade, a busca de informações, a avaliação de alternativas, a decisão de compra e, 

por último, a fase pós-compra (KOTLER, 2000). 

Desta forma, referindo as atividades do turismo, a identificação de uma 

necessidade ou problema está ligada às motivações de viagem, que segundo Cooper et 

al (2007), explicam por que as pessoas querem viajar e representam as necessidades 

interiores que dão início à demanda por viagem. Logo, o caminho percorrido por cada 

turista no processo de compra está diretamente ligado à satisfação das necessidades que 

o motivou a viajar. 

Essas necessidades, segundo Churchill e Peter (2003), podem ser divididas em 

hedônicas e utilitárias, sendo a primeira relacionada ao desejo de prazer e auto-

expressão, e a segunda relacionada às funções básicas e de benefícios materiais. 

De maneira correlata, pode-se entender que a maioria dos turistas que viajam por 

compromisso (negócios, saúde, evento, educação, etc.) está suprindo necessidades 

utilitárias, enquanto os que fazem viagens espontâneas (a lazer, visitar parentes e 

amigos, autoconhecimento, etc.). Decisões sobre as necessidades utilitárias tendem a ser 

mais racionais enquanto as decisões sobre necessidades hedônicas mais emocionais 

(CHURCHILL; PETER, 2003). 

Seguindo a linha deste processo, após a identificação da necessidade de compra 

surge a busca por informações que irão embasar as decisões futuras. Segundo Kotler 

(2000, p. 201), é importante a identificação das “principais fontes de informação a que o 

consumidor recorre e a relativa influência que cada uma exerce na decisão de compra 

subsequente”. 

Analisando as fontes de informações, Churchill e Peter (2003) dividem-nas em 

cinco tipos: internas, de grupos, de marketing, públicas e de experimentação. Dentre 

essas, as informações que têm maior grau de credibilidade são advindas de outras 

pessoas, as chamadas fontes de grupos, e de organizações independentes, as fontes 

públicas. Essas tendem a ser consideradas de alta confiabilidade e exercer maior 

influência na decisão de compra dos consumidores. 

Ainda segundo Churchill e Peter (2003), para compras habituais as fontes de 

informações internas podem ser muitas vezes as únicas utilizadas pelos consumidores. 
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Sobre os fatores que interferem nas escolhas do turista, Sirakaya e Woodside 

(2005) compara o processo de seleção a um funil, com o qual viajantes limitam escolhas 

em meio a alternativas e são influenciados por fatores sociopscicológicos e não 

psicológicos. E muitos desses fatores “afetam não só os produtos que os consumidores 

escolhem, mas qual processo eles usam para chegar a uma decisão” (CHURCHILL; 

PETER, 2003, p. 153). 

Segundo Cobra e Ribeiro (2000), os consumidores de maneira geral não 

compram serviços ou produtos, mas sim a satisfação das suas necessidades. Sendo 

assim, podemos ressaltar que o turista não necessariamente necessita de uma, de uma 

agência de viagens, por exemplo, ele tem uma necessidade de viajar e caso ele encontre 

uma alternativa mais vantajosa economicamente, vai deixar de comprar na agência e 

escolher outro canal de distribuição.  

 

Estratégias de captação e fidelização de clientes do SESC Pernambuco 

 

As estratégias criadas para a Atividade de Turismo Social pelo Departamento 

Regional de Pernambuco (DR-PE), apresentadas a seguir, tiveram o objetivo desafiador 

de fazer mais com menos, tendo repleta responsabilidade com o ambiente atual. 

 

1 - SESC nas Empresas 

 

O papel do projeto “Sesc nas Empresas” é divulgar e incentivar as viagens para 

os funcionários das empresas do comércio.  Sendo possível utilizar o projeto como 

divulgador de viagens de lazer para os funcionários das empresas do comércio como, 

também, o produto pode ser contratado como treinamento, convenção, capacitação 

voltados para os comerciários. 

Através da criação do projeto Sesc nas Empresas, de acordo com a Coordenação 

de Turismo, foi possível notar, claramente, a necessidade das empresas proporcionarem 

a seus servidores momentos de lazer como uma forma de distanciá-los um pouco do 

clima de obrigações que uma sala de trabalho impõe. Além é claro, do interesse de 

Eventos nas dependências dos Centros de Turismo e Lazer (CTL) do SESC 

Pernambuco (Triunfo e Garanhuns). Neste caso, essa abordagem dada a este projeto tem 

como traço comum, o fato de ser um tipo de turismo relacionado à atividade 

profissional ou institucional do viajante (Schuller; Mecca; Bittencourt, 2012). 
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2 - Vale Presente 

 

O Vale Presente consta num plus para a reserva que pode ser adquirido como 

uma forma de presentear. O objetivo se dá na captação de novos clientes, visando o 

aumento da ocupação hoteleira.  

O cliente/comprador pode adquirir um dos vales presentes, o ponto de venda 

disponibiliza um cartão contendo informações e esse cartão é dado para o 

cliente/consumidor. O cartão vale presente do SESC Pernambuco é composto de 04 

(quatro) possibilidades diferentes de presentes, que podem ser adquiridos nos pontos, 

sendo eles: os hotéis do Sesc em Garanhuns e Triunfo e na Agência de Turismo Social. 

Assim, a pessoa presenteada pode se direcionar a um dos locais vendas citados e fazer 

sua reserva.  

 

3 - Reservas On-line 

 

Com o avanço da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) houve um 

maior acesso às informações, antes de domínio exclusivo principalmente nas agências, e 

operadoras de viagem (canais de distribuição). Este livre acesso modificou não somente 

o comportamento do consumidor, muito mais consciente e ativo no processo de compra, 

mas também a dinâmica da cadeia de distribuição contemporânea. 

Segundo O’Connor e Frew (2000), a internet permitiu que as organizações 

distribuíssem seus produtos não só de maneira direta, mas também através de uma 

ampla gama de canais. Ou seja, além da oportunidade da venda direta, o 

desenvolvimento da TIC gerou novos canais, com processos de desintermediação e re-

intermediação. Este cenário de abundância de informações e canais para finalização da 

compra deixou ainda mais complexo o sistema de consumo de bens e serviços. 

Se para alguns negócios os avanços tecnológicos representam uma ameaça, para 

outros, a prestação de serviço no Turismo, é a oportunidade que as empresas inovem em 

seu atendimento, com sistemas eficientes, personalização simultânea e custos reduzidos. 

O cliente contemporâneo não pode mais esperar um dia para receber sua cotação, a 

mobilidade e urgência do cotidiano demandam escolhas rápidas e produtos de 

qualidade. 

O intermediário tradicional diminui à medida que novos aplicativos para 

smartphones e outras ferramentas de viagem crescem. Fundamentadas nessas 
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informações podemos observar a entrada do Reservas Online, versão do software da 

Hotelaria do SESC no Departamento Nacional, implantado a partir de junho deste ano, 

como estratégia de inovação do atendimento do setor de reservas dos hotéis do SESC 

em Pernambuco. Dando maior divulgação aos hotéis, diminuindo assim a espera do 

cliente e ampliando as possibilidades de atendimento com maior rapidez. 

Desde a sua implantação, de 1º julho até 30 de setembro do ano corrente, o 

Reservas Online obteve 1.477 reservas das 3.124 contabilizadas pelo Sistema Nacional 

de Hotelaria (SNH), plataforma do Departamento Nacional (DN) utilizado pelo 

Regional de Pernambuco. Esses números correspondem a 48% do total das reservas até 

o momento em 2016. Uma maior oportunidade de aproximar os clientes dos seus hotéis. 

 

4 - Resultados Obtidos 

 

No que tange o Turismo Emissivo, no ano de 2015, obteve-se um total de 5.289 

clientes, divididos em comerciários, dependentes e usuários, inscritos em 141 projetos. 

Dando uma média de 38 clientes por projeto do Turismo Emissivo. Média que fica 

acima do PONTO DE EQUILÍBRIO, previsto no Plano de Ação gerado no anterior. 

O que corresponde ao Turismo Receptivo. Em 2015, 9.753 clientes foram 

atendidos com passeios locais em 282 projetos. Demonstrando uma média de 35 

clientes (80% da capacidade de um ônibus atendido por projeto do Turismo Receptivo). 

O que corresponde à média do quantitativo previsto no Plano de Ação. Saliento que 

uma atualização de um PORTFÓLIO DE ROTEIROS: tendência de um número maior e 

específico de inscritos 

No que diz respeito ao quantitativo das hospedagens nos hotéis do SESC 

Pernambuco, em 2015 teve-se 32.915 diárias, utilizadas por comerciários, dependentes e 

usuários. 20.946 clientes foram da Capital (Recife), 6.900 do interior do Estado e 27 

clientes de outros Países. Gerando um total de 32.915 clientes que utilizaram os Centros 

de Turismo e Lazer Garanhuns e Triunfo em 2015. Estima-se que com a implantação do 

Reservas Online, esse número seja ampliado. Tendo em vista os números já citados, 

correspondestes aos meses que seguiram sua implantação em 2016. Para isso, indica-se 

uma melhor divulgação da plataforma em todos os veículos de comunicação presentes 

no SESC. 

Observando esses dados e utilizando uma análise da conjuntura do cenário 

econômico atual, ficamindispensáveisà adoção de algumas estratégias, apresentadas em 
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propostas indicadas como forma de captação e fidelização de clientes na Atividade de 

Turismo Social do SESC Pernambuco. 

 

Propostas frente ao cenário estudado: O que fazer para melhorar o processo de 

fidelização dos clientes? 

 

Em primeiro lugar, para que a Atividade do Turismo Social do SESC 

Pernambuco, drible as fraquezas existentes no período de crises, deve ser definido um 

orçamento de marketing em consonância com o plano estratégico da Atividade. Ou seja, 

deve haver um maior investimento nas ações de marketing. Os custos inerentes ao 

desenvolvimento do marketing só podem ser considerados elevados ou reduzidos, se os 

considerarmos em função dos resultados obtidos. 

Deve ser neste momento que a Atividade de Turismo do SESC Pernambuco 

busque meios para renovar seu atendimento investindo em estratégias de captação e 

fidelização de seus clientes. 

É vital que o Turismo Social do SESC, aposte na gestão do seu relacionamento 

com os seus atuais clientes. Ou seja, adote definitivamente a Gestão de Relacionamento 

com o Cliente9 como uma estratégia de marketing em tempos de crise. O CRM é uma 

sigla muito utilizada atualmente nas empresas e, essencialmente, traduz a gestão do 

relacionamento com o cliente, ou seja é a identificação, desenvolvimento e fidelização 

de clientes, através de um relacionamento constante e eficiente com estes. 

Outra aposta em tempos de crise deverá ser a criação do site específico do 

Turismo Social. A plataforma terá o objetivo de aproximar ainda mais os clientes das 

atividades realizadas pelo Turismo. Um canal direto e de extrema necessidade.  

Característica importante neste tipo de conjuntura, tendo em vista o desenvolvimento 

das TICs que trouxeram uma nova dinâmica nas relações comerciais. Percebe-se o uso 

cada vez maior das compras on-line nos serviços de viagem, chegando à marca de 57% 

do total das reservas do setor e um montante de 148,3 milhões de reservas de viagem 

por ano (STATISTIC BRAIN, 2015).  

 

Considerações finais 

 

                                                 
9é a tradução do termo inglês CustomerRelationship Management  (CRM). Criada para definir 
toda uma classe de ferramentas que automatizam as funções de contato com o cliente. 
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A investigação teórica no que diz respeito ao cenário de crise econômica aponta 

um momento de oportunidades para a cadeia de produção do setor de bens e serviços 

como o turismo. Esse atual cenário econômico é o resultado das tendências produzidas 

pelas próprias leis econômicas e políticas do governo. 

O consumidor/cliente passa a mudar seu comportamento de compra/consumo, 

nestes momentos de crise econômica. Na crise, o cliente passa a ser mais criterioso e 

busca alternativas viáveis e mais baratas.  

Para o marketing existem oportunidades em momentos de crise econômica. E 

que deve ser aliada pelas estratégias criadas pela organização para enfrentar os desafios. 

Sendo o turismo de grande importância como fator de desenvolvimento humano e 

inibidor de desigualdades sociais, o SESC Pernambuco tem o compromisso de colocar 

em prática tais fundamentos teóricos. 

Na literatura sobre o assunto pode-se observar que a busca pelo consumo dos 

serviços de turismo, em geral, depende da experiência que o consumidor em satisfazer 

determinada necessidade que pode ter. Nos turistas que utilizam os projetos do Turismo 

Social do SESC isso é evidente, tendo em vista o caminho percorrido por cada tipo de 

turista: turistas mais velhos, turistas que não acessam a internet, turistas que se prendem 

a agência de turismo como um único meio de acesso a seu produto, turistas de lazer, etc. 

Para o turista habitual, estratégias que possam melhorar o contato deles com o serviço 

que deseja adquirir, deixa com que a compra seja tão complexa. 

No que tange as estratégias realizadas pela Atividade de Turismo Social do 

SESC Pernambuco, observa-se oportunidades existentes nos projetos, como no Sesc nas 

Empresas, indo até as empresas de comércio, fazendo com que as mesmas busquem 

realizar eventos, premiações/incentivos para seus colaboradores em um dos nossos 

hotéis em Pernambuco. Além do Vale Presente, uma oportunidade de presentear alguém 

com um dos nossos serviços. 

Quanto ao Reservas Online, sabemos que com o acesso às informações em 

grande velocidade nos dias de hoje, grande parte dos turistas fazem compras online. Isso 

além de mostrar uma inovação no jeito de realizar reservas na Atividade de Turismo 

Social do SESC Pernambuco, mostra o envolvimento do visitante com um complexo de 

compra direto. Demonstrando seu alto alcance, o Reservas Online em menos de 03 

meses alcançou a marca de 48% das reservas de todo o sistema. 

Quanto às propostas, tenta-se um contato cada vez maior e dinâmico entre a 

Atividade do Turismo Social do SESC Pernambuco e seus clientes. 
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Indico a criação de premiações/incentivos ligados ao projeto “Sesc nas 

Empresas”. As premiações/incentivos devem ser um estímulo para que os 

colaboradores, parceiros e todos os envolvidos de empresas do ramo do comércio. 

As premiações/incentivos deverão ser programadas de forma a atender os 

objetivos do cliente. A ideia é basicamente na elaboração de roteiros de experiências 

destinados ao público interno de empresas parceiras durante campanhas corporativas. É 

a criação de viagens inéditas, diferenciadas, com atividades especiais, hospedagem em 

hotéis do SESC no Brasil, guias, e outros detalhes que dependem do tipo de campanha 

em questão. Tais viagens são marcadas por terem forte conexão temática com ações 

empresariais e por serem altamente personalizadas de acordo com o perfil do 

funcionário/passageiro, do objetivo da premiação e da cultura do local onde ele trabalha. 

Passeios desse gênero têm um grande diferencial em comparação a outras 

premiações. Tudo é feito para que cada passageiro perceba que a empresa fez a viagem 

pensando nele. O objetivo é que tudo seja inesquecível e exclusivo. 

Diversos especialistas consideram que recompensas não monetária podem ter 

ainda mais relevância para os públicos dos programas de incentivo, seja ele interno 

(como o time de vendas) ou externo (como os participantes dos canais de distribuição, 

por exemplo). Para Milkovich e Boudreau (2000), passamos por um período em que as 

abordagens tradicionais sobre recompensas têm sido cada vez mais discutidas e de 

grande importância para as empresas. 

Existe uma necessidade na criação de um portfólio dos hotéis (CTL Garanhuns e 

Triunfo). Um portfólio, quando bem construído e com objetivo claro e nítido de sua 

utilização, pode ser uma ferramenta bastante importante e indispensável para a 

promoção de um produto. Ele funciona como uma vitrine dos serviços prestados, 

apresentando seus atrativos de uma forma mais claro, objetiva e dinâmica. 

Assim, deixamos um instrumento que poderá ser utilizado para a organização 

que, quanto ao objetivo geral, foi identificado estratégias utilizadas para a captação e 

fidelização de clientes na Atividade de Turismo Social do SESC Pernambuco em 

momento de crise econômica. Ou seja, existe um forte trabalho a Coordenação de 

Turismo, junto com demais envolvidos no fortalecimento da Atividade junto a seu 

público, buscando alternativas e oportunidades diante do cenário existente. 
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