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PLANOMARKETINGE

PROMOÇÃO
APRESENTAÇÃO



Para gestão e desenvolvimento do Turismo, a Belotur possui dois grandes planos diretores (que se

complementam), quais sejam: o PDITS - Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo

Sustentável do Município de Belo Horizonte e o PMKT - Plano de Marketing Turístico de Belo

Horizonte. Atualmente, compondo este arcabouço, foi finalizada a Avaliação Ambiental Estratégica

(AAE) - plano estratégico para gestão da atividade turística e o impacto no meio ambiente.

O Plano de Marketing Turístico de Belo Horizonte entregue em 2014 teve como objetivo a

elaboração de um Plano de Ações Estratégicas para orientar a Belotur na liderança do trabalho de

marketing, promoção e divulgação turística do destino, bem como apoiar as atividades relativas à

comercialização do produto turístico Belo Horizonte.

O presente trabalho tem como objetivo atualizar diretrizes do Plano de Marketing Turístico

entregue em 2014, compatibilizando-o com a atual da gestão do destino e do cenário Pós

Pandemia causado pelo novo coronavírus (Covid-19).



PLANOMARKETINGE

PROMOÇÃO
DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO



O turismo se destaca como uma peça fundamental e representa um conjunto de atividades

produtivas interligadas e com influência sobre os demais setores econômicos. É uma indústria que

distribui renda de forma pulverizada, pois trata-se do constante fluxo de pessoas entre destinos,

que geram oportunidades de negócios tanto para grandes conglomerados (companhias aéreas,

redes hoteleiras, empresas de cruzeiros) quanto para pequenos empreendimentos.

A PANDEMIA do COVID19, causou perdas significativas na área do turismo em todo o mundo,

incluindo Belo Horizonte. A medida preventiva do distanciamento social acarretou, como resultado,

o esvaziamento de hotéis, bares e restaurantes, fechamento de parques e pontos turísticos, o

cancelamento e adiamento de eventos, espetáculos, cinemas, feiras e congressos e,

concomitantemente, a queda na venda de pacotes de viagem e serviços de transporte aéreo e

terrestre.
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A partir da compreensão de que os deslocamentos e ressocialização dos cidadãos retornarão aos

poucos, é esperado que os gastos e planejamentos em turismo retorne paulatina e vagarosamente

após o período de isolamento social. Assim, não se deve planejar ações a partir da ideia de

recuperação instantânea da normalidade, é preciso focar em estratégias de comercialização e

promoção turística específicas.

Ao sair de um isolamento social os cidadãos estarão mais propensos a circular e usufruir dos

espaços e pontos turísticos da própria cidade, posteriormente em cidades do entorno, estado e

em um prazo mais distante, viagens mais complexas e longas.

Difícil prever quais serão os efeitos reais de uma pandemia de tamanha proporção. O que se pode

afirmar é que as pessoas estão sendo convidadas a modificar seus padrões comportamentais,

suas formas de interagir, de trabalhar e até de se comunicar de maneira ampla, efetiva e afetiva.
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Como efeito de toda crise que estamos vivenciando,

espera-se que o consumidor adquira maior consciência

dos elementos reais que formam uma viagem e buscarão

experiências genuínas e significativas.
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Assim, se faz necessário mecanismos e estratégias de atuação com o segmento 

turístico envolvendo os agentes econômicos inseridos nesse setor de forma a 

garantir certo nível de funcionamento durante a crise, nos momentos iniciais do 

período pós-isolamento social, e apoio consistente nas ações de retomada.

Contudo, dada a contextualização de cenários de isolamento social e pandemia, 

essas estratégias devem focar nas diretrizes do turismo urbano com valorização 

das características, dos produtos, atrativos e experiências locais.

Foto: Daniel Monteiro / Unsplash



A atualização do Plano de Marketing Turístico e

Promoção do destino Belo Horizonte surge para

potencializar tudo isso.



PLANOMARKETINGE

PROMOÇÃO
OBJETIVOS DO PLANO



Principal: Orientar a integração, alinhamento e planejamento de programas, projetos e ações de

interesse ao turismo da cidade com foco na divulgação e comercialização competitiva do destino junto

aos mercados e públicos-alvo.

Secundários:

- (re)posicionar a cidade perante seus consumidores;

- melhorar o conhecimento do mercado potencial sobre o destino, aumentando seu interesse sobre a

cidade e facilitando a decisão de comercialização;

-identificar e avaliar as ferramentas de promoção tradicionais e na internet, os produtos promovidos, os 

canais de distribuição off-line e online, o perfil do consumidor e as estratégias de marketing adotadas 

atualmente;

- atualizar o inventário (ou portfólio) turístico da cidade de forma a tangibilizar o posicionamento;

fortalecer e enaltecer os atrativos da cidade;

- desvendar oportunidades ainda pouco exploradas;

- mapear, estruturar e ofertar experiências turísticas;

-qualificar e coordenar os esforços de promoção e comercialização do destino dos diferentes atores do

poder público e do trade turístico, conferindo mais dinamismo e competitividade para o turismo local no

cenário atual.
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PLANOMARKETINGE

PROMOÇÃO
RESULTADOS ESPERADOS



Espera-se que o Plano de Marketing e Promoção:

1)Promova e consolide Belo Horizonte como um destino turístico relevante, sustentável e 

principalmente seguro;

2)Incentive e estimule à reestruturação e qualificação do setor, bem como o empreendedorismo, os 

sistemas de inteligência de mercado e a transformação digital;

3) Fortaleça projetos e iniciativas que promovam e valorizem o destino, principalmente no processo de

retomada, dentro das diretrizes e protocolos que serão instituídos;

4)Diversifique a oferta de Belo Horizonte, dentro do posicionamento turístico e do novo cenário e perfil 

de consumo de visitantes e munícipes;

5)Estimule a formatação de produtos, ofertas e experiências turísticas, moldadas ao novo cenário, e que 

proporcione a inserção e reposicionamento dos atores no mercado;

6)Apoie a valorização da cultura, produtos, atrativos e serviços locais, fortalecendo a comunidade, seus 

saberes e as redes sociais que as compõem, estimulando o reaquecimento da economia local, 

manutenção das atividades e dos postos de trabalho.

7)Prepare e apoie a retomada gradativa e segura da atividade turística e consequentemente a captação 

de fluxos para a cidade.



PLANOMARKETINGE

PROMOÇÃO
POSICIONAMENTO



A imagem ou identidade turística do destino Belo Horizonte é um "conceito 

multiface formado por avaliações racionais e afetivas da cidade".

As avaliações racionais referem-se às crenças e conhecimento sobre os atributos 

do destino: ambiente cultural, natural, características históricas, ampla oferta de 

atrativos, gastronomia que encanta, lazer e entretenimento, eventos, serviços de 

referência, infraestrutura turística, entre outros. As avaliações afetivas referem-se 

aos sentimentos/sensações do indivíduo perante o destino turístico: cidade 

inovadora, efervescente, diversa, singular, criativa, que proporciona experiências, 

mas acima de tudo, que preserva a tradição e hospitalidade do povo mineiro.



Uma cidade pulsante, cosmopolita, urbana, moderna e inovadora, mas sempre com a marca da tradição 

e da hospitalidade do povo mineiro. Uma cidade que passa por constantes transformações e que está 

cada vez mais conectada, criativa, onde a cultura, as artes, a gastronomia, o conhecimento científico e a 

tecnologia movimentam o cotidiano da cidade.

Para transmitir toda esta imagem foi criada uma nova marca e novo posicionamento da cidade, que 

partiu da constatação de que Belo Horizonte é uma cidade que causa fascínio, que supera as 

expectativas do visitante e que impressiona por sua versatilidade e capacidade de renovação. A 

partir de agora, além dos atrativos turísticos já consolidados, outras facetas da cidade também ganham 

visibilidade, abrindo caminho para o turismo de experiência, sensorial e personalizado.
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PLANOMARKETINGE

PROMOÇÃO
MENSAGEM CHAVE



Buscando sintetizar e organizar a mensagem a ser transmitida, o Plano propõe a 

seguinte hierarquização: argumentos principais - aqueles que devem compor 

inicialmente o discurso de promoção e venda do destino - e os argumentos 

secundários - aqueles que após primeira abordagem e sensibilização 

complementam e valorizam os atributos do destino
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Cidade Atrativa: Belo Horizonte avançou e se consolidou como um importante destino turístico. Na

última pesquisa de Competitividade dos Destinos Indutores do MTUR, Belo Horizonte é a cidade que

nos últimos anos mais cresceu na oferta de produtos turísticos. Destaque para o Patrimônio Cultural da

Humanidade da UNESCO, o Conjunto Moderno da Pampulha.

Proporciona experiências: uma cidade efervescente, diversa e criativa. Para além dos tradicionais

roteiros turístico-culturais, equipamentos e parques da cidade, Belo Horizonte se destaca pela vocação

urbana que proporciona vivências diversas e experiências marcantes.

Gastronomia que encanta: Cidade Criativa da Gastronomia, pela UNESCO. Belo Horizonte sintetiza a

gastronomia mineira, aliando a tradição e a simplicidade com a criatividade e inovação, que podem ser

experimentados nos tradicionais botecos, restaurantes especializados, em experiências e nos mais

diversos festivais e eventos gastronômicos que fazem parte do cotidiano da cidade.

Singular: a hospitalidade e a receptividade do povo mineiro se misturam com um estilo de vida dinâmico

e cosmopolita. Aqui, o tradicional e o inovador se unem proporcionando ao visitante uma experiência

única.



Inovadora: oferece um ambiente urbano propício ao desenvolvimento das potencialidades humanas, e 

ao surgimento de novos negócios. A mudança que a tecnologia e a inovação trazem à rotina das 

pessoas é um fato mais do que notável em vários segmentos da economia de Belo Horizonte. Esta nova 

cena vem promovendo uma mudança drástica na forma de consumo na capital, qualificando a oferta de 

serviços e atraindo novas perspectivas para a Cidade.

Referência em serviços: têm no setor terciário 86% do seu PIB. É o 5º maior entre os municípios 

brasileiros, representando 1,37% do total das riquezas produzidas no país. É bem dotada de serviços 

públicos essenciais, com ampla rede hoteleira, sofisticado comércio e ampla rede de transportes 

rodoviários e aéreos.

Destino de eventos: Com uma localização privilegiada, Belo Horizonte se destaca na oferta de lazer e 

entretenimento, principalmente por meio dos eventos culturais que estão cada vez mais pulsantes em 

toda a cidade durante todo ano, além dos eventos técnico científicos. A apropriação dos espaços 

urbanos pelos cidadãos mostra a renovação e o potencial de Belo Horizonte para receber grandes 

eventos, em seus diversos segmentos e públicos.



Entorno Privilegiado: Belo Horizonte, embora projetada e inovadora desde sua gênese, reúne a história 

e autenticidade de Minas em todas as suas vertentes. O turista que vem para cá, tem a vantagem de 

vivenciar uma cidade desenvolvida, dinâmica e pulsante, com tecnologia moderna, que tem em seu 

entorno o resgate da história, arte, cultura e natureza.

Cidades como Ouro Preto, Mariana e Congonhas - também Patrimônios da Humanidade, enfatizam 

toda a riqueza do Brasil através de suas igrejas e museus. Em Brumadinho, o Inhotim - renomado 

Museu de Arte Contemporânea, o turista visita galerias com obras e esculturas expostas ao ar livre, 

associando relação espacial entre arte e natureza. E para quem gosta de aventura, as cidades no 

entorno de Belo Horizonte contam com inúmeras grutas e cachoeiras a serem exploradas.



PLANOMARKETINGE

PROMOÇÃO
SEGMENTOS PRIORITÁRIOS
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Para o Ministério do Turismo, a segmentação é entendida como uma forma de 

organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e mercado. Os segmentos 

turísticos podem ser estabelecidos a partir dos elementos de identidade da oferta e 

também das características e variáveis da demanda.
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Estudos e pesquisas corroboram novas tendências do Turismo em Belo Horizonte

– o chamado Turismo Urbano.

A OMT define Turismo Urbano como: "Um tipo de atividade turística que ocorre 

em um espaço urbano com seus atributos inerentes caracterizado pela economia 

não agrícola como administração, fabricação, comércio e serviços e sendo pontos 

de transporte nodais. Os destinos/cidades urbanos oferecem uma ampla e 

heterogênea gama de recursos culturais, arquitetônicos, experiências 

tecnológicas, sociais e naturais e produtos para lazer e negócios".



Dentro do contexto do Turismo Urbano, são segmentos turísticos e nichos prioritários em Belo

Horizonte:

Cultura e Lazer: experiências urbanas, equipamentos culturais e turísticos, patrimônio, calendário de 

eventos e entretenimento.

Gastronomia: conceito de síntese da gastronomia mineira, setor gastronômico, atividade indutora do

Turismo.

Negócios e Eventos: Congressos, seminários, eventos técnicos, acadêmicos, etc.



A solução básica atrairá todo o segmento definido como prioritário, mas algumas opções serão

direcionadas apenas para parte do segmento, acarretando ônus na criação e oferta dos serviços que

não serão de interesse de todo o público visitante.

É importante considerar que dificilmente todas as pessoas de um grupo terão exatamente o mesmo

interesse e demanda para um determinado produto ou destino, podendo caracterizar um nicho de

mercado. Nichos de mercado são “subsegmentos” dentro dos segmentos de demanda. O nicho é um

grupo de consumidores caracterizado por ter necessidades ou expectativas específicas, diferente das

necessidades do resto do segmento.

Os Nichos de Mercado implicam na venda conjunta com os segmentos prioritários, podendo ser

chamados de complementares.

- LGBT (nicho de mercado)

- Arquitetura e Urbanismo (nicho de mercado)

- Moda / Design / Compras (nicho de mercado)

- Terceira Idade (nicho de mercado)



PLANOMARKETINGE

PROMOÇÃO
PRODUTOS E OFERTAS TURÍSTICAS



Os produtos e ofertas turísticas são importantes componentes dentro do trabalho de marketing e

promoção do destino.

No Plano de Marketing Turístico de Belo Horizonte de 2014 foi realizado diagnóstico sobre os Produtos

Turísticos existentes, que resultou em um relatório com o mapeamento de 90 produtos e 5 roteiros

turísticos contemplando o entorno da capital.

Essa seleção prévia considerou a relevância desses produtos em termos de seu potencial de

atratividade para o mercado consumidor, bem como os principais atrativos da cidade. Os produtos

foram categorizados em Estrela, A, B e C.

Cumpre dizer que esta metodologia é a mesma utilizada pelo Plano de Marketing Nacional e em vários

Planos de Marketing de destinos brasileiros.



Classificados na categoria produtos Estrela encontram-se aqueles alcançam pontuação máxima em 

termos do valor potencial, como tal, são considerados como os principais motivadores de fluxos 

turísticos de um destino, porque apresentam capacidade para atrair o interesse de visitantes em todos 

os mercados, inclusive de outros países. Dentro desta metodologia, o Conjunto Moderno da Pampulha -

Patrimônio Cultural da Humanidade, pela UNESCO, e a Gastronomia e a designação de Belo Horizonte 

como Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO passam a ser extremamente relevantes da 

estratégia de promoção do destino por alcançarem o status “Estrela”.

Importante salientar que o Plano de Marketing 2014 considerava como produtos Estrela atrativos que 

não pertenciam a Belo Horizonte. Com o avanço e estruturação do destino, verifica-se que esta 

realidade mudou.

Na categoria A encontram-se aqueles produtos que apresentam potencial para atrair turistas brasileiros 

de quaisquer regiões geográficas, incluindo o próprio estado, e que funcionam como complementares 

para os visitantes dos mercados internacionais.



Na categoria B situam-se os produtos que apresentam potencial para atrair visitantes de todo os 

municípios mineiros, complementar para os públicos dos demais mercados, sendo ainda motivador de 

viagens para segmentos especializados ou interesse focado do mercado brasileiro em geral e também 

do próprio estado.

Produtos C são aqueles que, devido às suas características, apresentam capacidade para motivar o 

interesse da visita apenas do público residente no próprio estado e são complementares para os 

visitantes oriundos nos demais mercados geográficos. Por outro lado, podem motivar pessoas com 

interesses bastante específicos.

Novos produtos foram incorporados e futuramente outros poderão ser agregados à este portfólio

devido à dinamicidade do setor turístico, cultural e de lazer da cidade



O setor de Informação Turística terá papel fundamental para a atualização do portfólio turístico da cidade.

A atualização será feita dentro da metodologia proposta e que inclusive é a mesma utilizada pelo Plano

de Marketing nacional. Ainda, para facilitar o trabalho das equipes, consideramos:

− Produtos Prioritários: Estrela, A

− Produtos Secundários (complementares): B e C



PLANOMARKETINGE

PROMOÇÃO
PÚBLICO ALVO



Para quem queremos vender: TURISTA E MORADOR

Quem me ajuda a vender: OPERADOR, AGENTE, IMPRENSA, FORMADOR DE OPINIÃO.

Quem me ajuda a realizar: PATROCINADORES, APOIADORES E PARCEIROS

Apesar da estratégia listada acima, é importante destacar que a estrutura voltada para um “Programa

de Promoção aos Mercados” se apoia em três públicos-alvo do mercado: turista, trade e imprensa.



PLANOMARKETINGE

PROMOÇÃO
MERCADOS PRIORITÁRIOS



Na seleção de mercados, O Plano de Marketing (2014) considerou categorias por localização geográfica

e interesses especializados, denominados nichos de mercado. A seleção dos mercados geográficos

prioritários para Belo Horizonte foi elaborada a partir de uma análise do perfil e origem do turista atual e

da identificação dos principais mercados emissores nacionais e internacionais.

Em 2018 foi feito o primeiro trabalho de atualização com o Observatório do Turismo de Belo Horizonte.

Em condições normais, a Diretoria de Marketing e Promoção Turística entende pela

manutenção/consolidação de tais focos, buscando a ampliação dos esforços de Comunicação e

Promoção. No entanto, há que se considerar também o cenário Pós Pandemia e as tendências de

consumo - viagens locais, mais intimistas e com pouca pressão turística.

Por esse motivo, em relação aos mercados prioritários, definimos 2 cenários para atuação - estando

sujeito à disponibilidade orçamentária.



Regional: foco total no Turismo Regional, nas cidades do interior de Minas. Destaque paras as

Mesorregiões abaixo:

-Divinópolis na Mesorregião Oeste de Minas (e pela comunicação nesta cidade atingir um grande 

grupo de cidades próximas, como Formiga e Lago Furnas, Itapecerica, Santo Antônio do Monte, Carmo 

do Cajuru, Itaúna, Nova Serrana e Pará de Minas)

- Juiz de Fora na Mesorregião da Zona da Mata;

-Ipatinga, Governador Valadares e Timóteo na Mesorregião do Vale do Rio Doce (entendemos que 

estas cidades possuem carência em atrativos e ofertas de lazer e por isso é muito estratégica nossa 

atuação);

- Montes Claros na Mesorregião do Norte de Minas;

Subsidiariamente, caso haja oportunidade, Uberlândia e Uberaba - pela potencial expansão no

Triângulo mineiro - que hoje prioriza São Paulo em suas atividades de lazer.



Nacional: será considerado as regiões próximas, por questões de deslocamento.

-São Paulo e Rio de Janeiro (maiores emissores e que ainda há potencial para exploração deste 

público);

- Vitória/ES (público emissor para Belo Horizonte);

Internacional: suspenso.

Especializado: Feiras/Congressos/Festivais vitrines do setor turístico; Mercado especializado de

Patrimônios e Gastronomia (Rede Cidades Criativas) - quando houver.



Regional: foco total no Turismo Regional, nas cidades do interior de Minas. Destaque paras as

Mesorregiões abaixo:

-Divinópolis na Mesorregião Oeste de Minas (e pela comunicação nesta cidade atingir um grande 

grupo de cidades próximas, como Formiga e Lago Furnas, Itapecerica, Santo Antônio do Monte, Carmo 

do Cajuru, Itaúna, Nova Serrana e Pará de Minas)

- Juiz de Fora na Mesorregião da Zona da Mata;

-Ipatinga, Governador Valadares e Timóteo na Mesorregião do Vale do Rio Doce (entendemos que 

estas cidades possuem carência em atrativos e ofertas de lazer e por isso é muito estratégica nossa 

atuação);

- Montes Claros na Mesorregião do Norte de Minas;

Subsidiariamente, caso haja oportunidade, Uberlândia e Uberaba - pela potencial expansão no

Triângulo mineiro - que hoje prioriza São Paulo em suas atividades de lazer.



Nacional: será considerado as regiões próximas, por questões de deslocamento.

-São Paulo e Rio de Janeiro (maiores emissores e que ainda há potencial para exploração deste 

público);

- Vitória/ES (público emissor para Belo Horizonte);

- Brasília/DF (destino concorrente à Belo Horizonte, grande conexão em relação à Oferta de

Patrimônio Moderno e será parceiro estratégico na Rota Modernista Brasileira);

-Salvador e Recife (Foco no Plano de Marketing, Destino Concorrente à Belo Horizonte). Conforme 

apontado por Cristiano Jardim, do BH Airport, possuem vôos diretos para Belo Horizonte e são 

consideradas as rotas mais importantes do Nordeste à capital mineira.

Subsidiariamente, caso haja oportunidade e disponibilidade orçamentária, Curitiba e Porto Alegre - por 

não haver números relevantes de emissores à MG, por não haver patrimônio de tal relevância em tais 

localidades e por serem destinos concorrentes à Belo Horizonte.



Internacional: e alinhado com a EMBRATUR.

-EUA, Argentina e Portugal (vôos diretos, principais emissores. No caso de Portugal, destaca-se a 

recente matéria feita pela revista TAP);

- Colômbia, Peru (Rede de Cidades Criativas)

-China (em razão de Belo Horizonte já ter grande abertura, sem custos, para a publicação de 

informações do destino junto à WTCF - por ser membro filiado).

Especializado: Feiras/Congressos/Festivais vitrines do setor turístico; Mercado especializado de 

Patrimônios e Gastronomia (Rede Cidades Criativas) - quando houver.

**Pontos de atenção: Destinos concorrentes à Belo Horizonte.



PLANOMARKETINGE

PROMOÇÃO
PORTIFÓLIO DE PROJETOS



Os projetos e ações trabalhados pela Belotur visam “posicionar e qualificar Belo Horizonte e região 

como polo turístico de relevância”, organizados estrategicamente em eixos (frentes) de atuação, visando 

uma melhor gestão e projeção da imagem e do destino Belo Horizonte no mercado.

Os projetos e ações precisam estar engajados para proporcionar uma comunicação e sensibilização 

eficaz, ao ponto de gerar conhecimentos básicos sobre o turismo e um maior esclarecimento dos 

fenômenos associados à atividade turística, bem como conhecimento dos atrativos, produtos e da 

infraestrutura turística, para a população geral e para os turistas.

----- As ações integram os planejamentos anuais da empresa.

(Vide Plano de Negócio e Planejamento Estratégico)


