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RESUMO 
 

 

A presente monografia tem o objetivo de investigar informações e esclarecimentos 

que identificam a hotelaria como um campo de estudos para as áreas de Relações 

Públicas e Comunicação Organizacional, por meio de estudo de caso realizado com 

o Magic Village. Parte-se de relato histórico sobre o surgimento da atividade turística 

e hoteleira, da conceituação de Hotelaria segundo Petrocchi (2002), Lara (2001), 

Castelli (2003), da conceituação das Relações Públicas, segundo Grunig (2009), 

Ferrari (2009), França (2009), e do Marketing, segundo Kotler (1999), sobretudo na 

comunicação do segmento hoteleiro. Por meio da aplicação de pesquisa exploratória 

e de pesquisa de campo, discorre-se sobre as práticas comunicacionais do Magic 

Village e desperta-se para a necessidade de um planejamento que contemple a 

gestão dos relacionamentos, da hospitalidade, segundo Wada e Junqueira (2011), e 

da interculturalidade na Comunicação Organizacional Hoteleira. Evidencia-se o 

conceito da hospitalidade como um valor organizacional nos meios de hospedagem 

e que necessita ser trabalhado estrategicamente pelos profissionais de Relações 

Públicas. Acredita-se, portanto, em uma nova visão de comunicação para as 

organizações hoteleiras a partir do conceito de relações públicas estratégicas e 

simétricas, conforme Grunig (2009), para a produção de melhores e mais sólidos 

relacionamentos de longo prazo com os stakeholders. 

 

 

Palavras-chave: Relações Públicas. Comunicação Organizacional. Hotelaria. 

Hospitalidade. Marketing. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The present study aims to investigate information and elucidate the hotel industry as 

a field of studies for Public Relations and Organizational Communication areas, 

through a case study developed in the Marketing department of Magic Village. It 

starts from historical report on the origin of tourism and hotel activities, the concept of 

Public Relations and Marketing, especially within the communication in the hotel 

segment. Through the application of exploratory research and field research, the 

communication practices of Magic Village are discussed and it brings the attention to 

the need of a strategic planning that contemplates the management of relationships, 

hospitality and interculturality in Hotel Organizational Communication. The concept of 

hospitality is evidenced as an organizational value that needs to be worked 

strategically by public relations professionals. Therefore, it is believed that a new 

vision of communication for hotel organizations should be based on the concept of 

strategic and symmetrical public relations to the production of better and stronger 

long-term relationships with stakeholders. 

 

Key-words: Public Relations. Organizational Communication. Hotel Industry. 

Hospitality. Marketing. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

O destino turístico Orlando, localizado no estado da Flórida nos Estados 

Unidos, atrai admiradores e encanta visitantes de todo o mundo e de todas as 

idades. O número de turistas que visitam a região e frequentam seus equipamentos 

turísticos aumenta a cada ano. Em 2015, Orlando e o condado de Orange se 

tornaram o primeiro destino do país a receber mais de 60 milhões de turistas: um 

total de 66 milhões de pessoas. Esse recorde é formado por turistas americanos e 

estrangeiros e apresenta o Canadá, o Brasil e o Reino Unido como os três países 

que mais enviaram visitantes internacionais1. 

A constante e crescente demanda é responsável por fomentar a economia 

local, ao gerar empregos e atrair investidores de todas as nacionalidades. Nesse 

contexto, a incorporadora brasileira Magic Development2 lançou o Magic Village, um 

condomínio com 180 casas e serviços de um resort localizado em Orlando e próximo 

aos parques da Disney. O empreendimento é classificado como hotel residência3 e 

possui, em sua maioria, investidores brasileiros que compraram casas com o 

objetivo de possuir um imóvel em Orlando e ter a facilidade de administração e 

locação oferecida pelo incorporador. 

A complexidade de um empreendimento de raízes brasileiras em terras 

estrangeiras já causa interesse no que diz respeito ao processo de comunicação em 

relação a cultura e a própria interculturalidade que está presente. Somada à 

diversificação de seus stakeholders e à forma como a organização se comunica com 

eles, surgiu o tema “Comunicação Organizacional e Relações Públicas para 

organizações hoteleiras” para o desenvolvimento desta pesquisa. Parte-se dessa 

explanação para, por meio da presente pesquisa, se buscar responder: Como as 

organizações hoteleiras fazem o planejamento estratégico de comunicação, ao 

considerar o relacionamento com seus stakeholders, e quais as contribuições da 

                                                 
1 Os dados completes estão no site do jornal Orlando Sentinel. Disponível em: 
<http://www.orlandosentinel.com/business/tourism/os-visit-orlando-2015-tourist-numbers-20160502-
story.html> Acesso 23 junho 2016 
2 Incorporadora imobiliária focada no desenvolvimento de empreendimentos de luxo para o turismo, 
com mais de 10 anos de experiência no mercado internacional. 
3 Conhecido também como flat ou apart-hotel, é constituído por unidades habitacionais que 
disponham de dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada, em edifício com administração e 
comercialização integradas, que possua serviço de recepção, limpeza e arrumação. 
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gestão baseada em Relações Públicas para sua comunicação organizacional 

integrada? 

Com base nessa questão, o presente trabalho busca condições para observar 

se as organizações hoteleiras entendem Relações Públicas como uma ferramenta 

de Marketing; se as mesmas constroem e gerenciam seu relacionamento com 

stakeholders baseados em premissas das Relações Públicas ou se utilizam das 

atividades de Relações Públicas apenas em nível técnico (operacional e tático) em 

suas estratégias de comunicação; e por fim, se as organizações hoteleiras priorizam 

cuidados com sua imagem e não com sua identidade corporativa. 

Vale apresentar que o início das Relações Públicas no Brasil, em 30 de 

janeiro de 1914, surgiu da necessidade de se gerir o relacionamento com as 

entidades políticas e com a imprensa, identificada pela direção da organização “The 

Light and Power Co. Ltda”, concessionária de iluminação pública e transporte 

coletivo de São Paulo na época. Em 1954, foi criada a Associação Brasileira de 

Relações Públicas, São Paulo, que conceitua Relações Públicas como: 
o esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da Alta 
Administração para estabelecer e manter uma compreensão 
mútua entre uma organização públicas ou privada e seu 
pessoal, assim como entre essa organização e todos os grupos 
aos quais está ligada direta ou indiretamente (ABRP)4. 
 

Apesar de tratar-se de uma atividade centenária e dos constantes esforços 

dos profissionais e das associações de classe pelo seu reconhecimento, nota-se que 

a definição de Relações Públicas e suas principais funções chegam a ser 

desconhecidas pela maioria. Parte da grande área da comunicação, cabe às 

Relações Públicas “a função de planejar e de gerir os assuntos públicos e as 

políticas corporativas para a manutenção dos relacionamentos da organização com 

seus públicos estratégicos” (GRUNIG, FERRARI, FRANÇA, 2009).  

Na sociedade contemporânea, com as frequentes mudanças externas e os 

impactos causados pelas organizações ao seu redor, é preciso analisá-las como 

“seres vivos” (GRUNIG, FERRARI, FRANÇA, 2009), ou seja, como organismos que 

precisam se adaptar constantemente e equilibrar seus interesses com os de seus 

públicos através de relacionamentos para a manutenção de sua existência. Como a 

gestora dos relacionamentos simétricos entre organizações e seus públicos, as 

                                                 
4 Disponível em http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/graduacao/article/view/3475/2732 
Acesso em 28 mai 2016 
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Relações Públicas contribuem efetivamente para o sucesso de seus negócios 

(GRUNIG, FERRARI, FRANÇA, 2009). 

A partir dessas definições, entende-se que as organizações deveriam adotar 

as práticas de Relações Públicas em seu nível gerencial, aliadas à alta 

administração, para contribuir com estratégias de relacionamento e planos para cada 

um de seus públicos de interesse. Porém, a falta de entendimento sobre a profissão, 

o que inclui sua função estratégica, faz com que seu conceito seja confundido com 

outras áreas da comunicação ou que suas técnicas sejam utilizadas apenas como 

ferramentas nos departamentos de Marketing.  

Esta linha de pensamento pôde ser identificada por meio da leitura de autores 

da Escola da Hotelaria. Para Mario Petrocchi (2002), relações públicas é parte do 

programa de promoção de um hotel e seu trabalho é “contatar organizações e 

pessoas, com o objetivo de criar empatia e divulgar o hotel, bem como os produtos 

por ele oferecidos” (PETROCCHI, 2002, p. 109). A autora Simone B. Lara (2001, p. 

98 e 99) apresenta uma visão mais ampla sobre a atividade, mas ainda a mantém 

sob a ótica do marketing 

 
Relações Públicas é uma ferramenta de marketing. São métodos e 
atividades empregados por uma organização a fim de promover 
relacionamento favorável com o público em geral. Trata-se de um veículo de 
comunicação entre a indústria hoteleira e toda uma variedade de audiência. 
A perspectiva de relações públicas deve incluir investidores, acionistas, 
franqueados, intermediários, clientes individuais e finais. Deve estar voltada 
para toda a audiência externa e também servir ao público interno, usando a 
comunicação como motivação entre os funcionários. 

   

O autor Geraldo Castelli (2003), uma das maiores referências na área de 

hotelaria no Brasil, já reconhece que o trabalho de relações-públicas está longe de 

ser apenas “um apêndice sem importância da publicidade” ou “uma agenda de 

jantares e recepções” (2003, p. 584). Para Castelli, uma de suas principais 

atribuições é gerar uma boa imagem de marca junto à opinião pública através da 

imprensa. Ainda sobre a imagem positiva da marca, Castelli esclarece (2003, p. 586) 

 
A boa imagem de marca, para o caso de hotéis, não se cria, mantém ou 
melhora sem um trabalho de relações públicas voltado para os clientes 
internos, os empregados. Afinal não cabe a eles a tarefa de encantar os 
hóspedes através da excelência dos serviços? Isso é possível sem o 
trabalho de uma equipe entusiasmada? Certamente não. Portanto, uma boa 
imagem de marca do hotel e de seus produtos junto ao público externo 
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pressupõe um trabalho capaz de provocar uma reação favorável dos 
empregados para com a sua empresa. 

 

Com a atenção voltada aos colaboradores e com a definição de que a 

organização hoteleira é uma das organizações que possuem a missão de suprir as 

necessidades humanas (CASTELLI, 2003), torna-se importante para este trabalho 

relacionar o conceito de hospitalidade na hotelaria e como as Relações Públicas 

podem contribuir para o “bem receber” por meio da manutenção dos 

relacionamentos e do cuidado com a identidade institucional para a construção da 

credibilidade. Hospitalidade pode ser definida, basicamente, como o ato de 

hospedar. Porém, seu significado é abrangente e complexo, visto que se trata de 

algo inerente do ser humano, as relações, e também se refere a uma prática 

comercial, dos meios de hospedagem. Lashley e Morrison definem hospitalidade 

como 

 
(...) a hospitalidade pode ser concebida como um conjunto de 
comportamentos originários da própria base da sociedade. A partilha e a 
troca de frutos do trabalho, junto com a mutualidade a reciprocidade, 
associadas originalmente à caça e à coleta de alimentos, são a essência da 
organização coletiva do senso de comunidade (LASHLEY; MORRISON, 
2004, p.5) 

  

Nota-se que ainda são poucos os estudos voltados para a atividade de 

Comunicação Organizacional e Relações Públicas aplicadas à temática da hotelaria, 

visto que, em geral, a atividade é utilizada como apoio ao marketing hoteleiro e não 

de forma estratégica. Em um artigo publicado pela Mestre em Hospitalidade, 

Rosemeire Rodrigues Junqueira, em parceria com a Doutora em Ciências da 

Comunicação, Elizabeth Kyoko Wada, foi realizada uma pesquisa com três hotéis na 

cidade de São Paulo para investigar a gestão organizacional voltada para o 

relacionamento com os stakeholders e seu aproveitamento nas redes hoteleira. 

Como conclusão, foi identificado que 

 
As organizações pesquisadas assumem a priorização pelos consumidores e 
agenciam os outros grupos com o objetivo de proporcionar a esse 
stakeholder a melhor satisfação. É pelo intermédio dessa articulação em 
prol do consumidor que se institui a troca entre organizações e seus 
stakeholders, confiando na premissa de que consumidor satisfeito assegura 
a rentabilidade do negócio e esta por sua vez é revertida para os outros 
grupos envolvidos. (JUNQUEIRA; WADA, 2011, p. 122) 
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Com o propósito de se alcançar o objetivo proposto e também os objetivos 

específicos: a) identificar as ações e estratégias de comunicação utilizadas pelo 

Magic Village; b) compreender como as Relações Públicas estão inseridas no 

contexto de uma organização hoteleira intercultural; c) relacionar a atuação de 

Relações Públicas com o conceito de hospitalidade presente o discurso das 

organizações hoteleiras; d) sustentar uma nova visão de comunicação para as 

organizações hoteleiras a partir das Relações Públicas estratégicas; este trabalho foi 

desenvolvido em em quatro sessões. 

Para a elaboração do projeto e a realização desta pesquisa, iniciou-se uma 

pesquisa bibliográfica para fundamentar o tema e conhecer as abordagens sobre 

ele. Na primeira sessão, foram introduzidos definições e relatos históricos sobre o 

turismo e a hotelaria, sob um ponto de vista global, e também como se deu o 

surgimento das atividades no Brasil, por meio de conceitos de Petrocchi (2002) e 

Castelli (2003). A segunda sessão, os conceitos de comunicação, relações públicas 

e marketing foram introduzidos para, então, serem relacionados com a atividade 

hoteleira. Definições da literatura de autores como Kunsch (2003), Grunig (2011), 

França (2009) e Kotler (1999) foram utilizados para fundamentação teórica em torno 

das atividades, suas diferenças e similaridades. 

Foi conduzido um estudo exploratório utilizando o estudo de caso explanatório 

conforme Yin (2001), a partir de coleta de dados, análise das informações 

apresentadas e das ações de comunicação adotadas pelo Magic Village. Entre 

diversas maneiras de se realizar pesquisa, o estudo de caso costuma ser a 

estratégia preferida quando seu propósito é responder às questões do tipo “como” e 

“por que” (YIN, 2001), e neste projeto pretende-se conhecer como as organizações 

hoteleiras fazem o planejamento estratégico de comunicação, ao considerar o 

relacionamento com seus stakeholders e quais as contribuições da gestão baseada 

em Relações Públicas para sua comunicação organizacional integrada. De acordo 

com Yin, o estudo de caso investiga, de forma empírica, “um fenômeno 

contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre os fenômenos e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001, 

p. 32). 

Para entender como funciona o sistema de comunicação adotado pelo Magic 

Village, foi realizada uma auditoria de comunicação organizacional a partir de 

Kunsch (2010) e apresentada na terceira sessão. O propósito desse instrumento de 
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estudo é conhecer a organização, a partir das condições internas e externas, de 

modo que contemple sua política, estrutura, públicos, sistema de comunicação 

utilizado e possíveis deficiências existentes na organização. Fortes define este tipo 

de pesquisa e sua participação no trabalho de Relações Públicas como 

 
pesquisa aplicada internamente aos dirigentes da organização, levanta as 
competências internas da companhia para efetivar o diagnóstico 
organizacional, que é destinado à formulação de propostas estratégicas do 
trabalho de Relações Públicas (FORTES, 2002, p. 99) 
 

As informações obtidas foram detalhadas para identificar a organização no 

segmento da hotelaria, a partir de entrevistas. Segundo Yin, “uma das mais 

importantes fontes de informações para um estudo de caso são as entrevistas” (YIN, 

2001, p.112). Serão realizadas entrevistas em profundidade que, segundo Duarte, 

são definidas como a “técnica qualitativa que explora um assunto a partir da busca 

por informações, percepções e experiências de informantes para analisá-las e 

apresentá-las de forma estruturada” (DUARTE, 2010, p.62). Questões semiabertas 

serão aplicadas com a diretora de Marketing da organização e a assessora de 

Imprensa, selecionadas de forma não probabilística e intencional por serem 

consideradas informantes-chave.  

O estudo de caso foi complementado com análise da estratégia de Marketing 

adotada pelo departamento em questão e demais instrumentos de comunicação 

dirigida identificados, além levantamento de dados obtidos por meio de avaliações 

realizadas pelos hóspedes em redes sociais abertas e de nicho da área hoteleira, 

como o Trip Advisor5, para identificar como é realizado o retorno dessas avaliações, 

baseado na metodologia de Análise de Redes Sociais (ARS) de Recuero (2009) que 

consiste em uma “perspectiva teórica que foca a análise de redes sociais construída 

através do estudo das estruturas expressas pelas redes” (2009, p. 177). Ainda de 

acordo com Raquel Recuero, “a força da abordagem de redes sociais está em sua 

necessidade de construção empírica tanto qualitativa quanto quantitativa que busca, 

a partir da observação sistemática dos fenômenos, verificar padrões e teorizar sobre 

os mesmos” (2009, p. 22). 

                                                 
5 TripAdvisor.com é um site de viagens que fornece informações e opiniões de conteúdos 
relacionados ao turismo. 
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Dito isso, com o fim da terceira sessão se busca ampliar a visão sobre o 

assunto, com o Magic Village como o objeto de estudo para se entender como as 

atividades de Relações Públicas são empregadas e aprimorar o conhecimento sobre 

a comunicação das organizações hoteleiras e como se relacionam com seus 

públicos de interesse. Sabe-se que essas organizações, sejam elas locais, 

nacionais, multinacionais ou transnacionais, “constituem verdadeiros ecossistemas 

de comunicação multicultural (Denker, 2003), pela confluência da cultura nacional 

dos funcionários do país no qual se encontram com a da cultura que trazem os 

representantes da matriz e a dos hóspedes (CHIBAS ORTIZ, 2014, p. 191).  

Com o estudo de caso sobre o Magic Village, será possível conhecer como é 

realizada a comunicação em outro país por meio de uma abordagem brasileira e 

direcionada a públicos de outras nacionalidades, ao proporcionar um melhor 

entendimento sobre a interculturalidade e sua importância para as Relações 

Públicas internacionais. Ferrari afirma que 

 
Na prática de relações públicas internacionais é importante levar em 
consideração alguns mecanismos que fazem parte da visão de mundo das 
pessoas e que podem causar um choque cultural e prejudicar relações de 
negócio entre organizações de diferentes regiões. O contato com diferentes 
culturas está intimamente ligado aos estereótipos e ao etnocentrismo, e 
esses mecanismos são importantíssimos para que os planos de 
comunicação obtenham sucesso. (FERRARI, 2011, p. 175) 

 

No contexto atual, com as influências globais e a rapidez das informações que 

encurtam distâncias e derrubam barreiras, surge a necessidade de um profissional 

de Relações Públicas que atue como “integrador cultural” para “garantir as 

compatibilidades culturais no ambiente dos negócios (...) sempre sensível às 

questões locais e às idiossincrasias de seus públicos estratégicos” (FERRARI, 

2011).  

O interesse pessoal da autora sobre o tema aqui abordado apresenta suma 

importância visto que a mesma é graduada em Hotelaria pela Universidade Anhembi 

Morumbi, em 2009, e possui experiência profissional internacional em um hotel 

localizado em Orlando, quando trabalhou diretamente com públicos de diversas 

nacionalidades. 

Este projeto permite, a partir dos dados obtidos com o estudo de caso, propor 

nova de comunicação e relações públicas internacionais, alinhadas às estratégias 

em benefício do estabelecimento e fortalecimento da missão, visão e valores das 
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organizações hoteleiras, ao contribuir para a ampliação da atuação das Relações 

Públicas nessas organizações.  

Com o desenvolvimento deste trabalho, novos conhecimentos sobre a prática 

da comunicação deverão ser adquiridos, por meio das práticas do Magic Village, 

sendo complementados e esclarecidos pelos fundamentos teóricos. A partir das 

informações levantadas, uma nova visão de Relações Públicas estratégicas deverá 

servir como parâmetro não só ao Magic Village, mas também a todo o segmento 

hoteleiro. 

A possibilidade de aliar os conhecimentos adquiridos nos campos da 

Hotelaria e das Relações Públicas em um mesmo objeto, ao trazer contribuições 

relevantes para que ambas as áreas possam convergir no entendimento das 

competências dos profissionais é, por fim, nosso desejo em fazer esta pesquisa 

científica como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
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2. TURISMO E HOTELARIA: DEFINIÇÕES E RELATO HISTÓRICO 
 

2.1 Definições e relato histórico 
 

Para compreender o surgimento da hotelaria mundial e de sua história, 

primeiramente deve-se conceituar o turismo, a hotelaria e conhecer seu processo 

histórico. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) ou World Tourism Organization 

(UNWTO) é a agência das Nações Unidas especializada na promoção do 

desenvolvimento do turismo responsável, sustentável e universalmente acessível, 

sendo atualmente a principal organização internacional do segmento. O conceito 

estabelecido pela OMT, e adotado oficialmente pelo Ministério do Turismo do Brasil, 

define turismo como “as atividades que as pessoas realizam durante viagens e 

estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a um 

ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras” (OMT, 2001, p. 38). 

Diversas abordagens para a conceituação da atividade são encontradas nos 

autores das Escolas do Turismo. Cruz (2001, p. 5) identifica o turismo como uma 

prática social, em que as pessoas precisam se deslocar no espaço geográfico, 

sendo esse o principal objeto de consumo do turista. A autora Margarita Barretto 

conta que 

  
a primeira definição remonta-se a 1911,em que o economista austríaco 
Herman von Schullern zu Schattenhofen escrevia que “turismo é o conceito 
que compreende todos os processos, especialmente os econômicos, que se 
manifestam na chegada, na permanência e na saída do turista de um 
determinado município, país ou estado” (BARRETTO, 2008, p. 9). 

 

A Associação Internacional de Especialistas na Ciência do Turismo - Aiest, 

adota a definição de Wlater Hunziker e Kurt Krapst, de 1942 
 

turismo é o conjunto das relações e dos fenômenos produzidos pelo 
deslocamento e permanência de pessoas fora do seu local de domicílio, 
sempre que ditos deslocamentos e permanência não estejam motivados por 
uma atividade lucrativa (apud BARRETO, 2008, p.11). 

 

Sobre a palavra turismo e seu conceito, Barretto dá detalhes de sua origem 
O conceito turismo surge no século XVII na Inglaterra, referido a um tipo 
especial de viagem. A palavra tour é de origem francesa, como muitas 
palavras do inglês moderno que definem conceitos ligados à riqueza e à 
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classe privilegiada. Isso aconteceu porque, durante o tempo em que a 
Inglaterra esteve ocupada pelos franceses (normandos, século X até o XIV), 
a corte passou a fala francês, e o inglês escrito quase desapareceu. A 
palavra tour quer dizer volta e tem seu equivalente no inglês turn, e no latim 
tornare (BARRETTO, 2008, p. 43). 

 

Ao longo deste trabalho, o conceito de produto turístico será aprofundado. 

Neste momento, interessa conhecer sua definição para entender a importância da 

existência de serviços de acomodação para a permanência dos visitantes nos locais, 

ao compor a existência e o desenvolvimento do turismo. Em Petrocchi, o autor 

define produto turístico a partir de Jeffries, como “um pacote turístico que inclui as 

atrações, as facilidades, os transportes, etc.” (PETROCCHI, 2002, p. 27). Ao 

destacar o pacote turístico, o autor refere-se ao fato de que, do posto de vista do 

turista, diversos elementos devem ser oferecidos ao turista para configurar um 

produto completo de turismo, um produto turístico. 

Petrocchi afirma que as atrações, como ambiente natural, cultural, eventos, 

entre outros, constituem a matéria-prima do local, que será a razão que fará o turista 

optar por um destino turístico e que irá gerar fluxo para o local. Sobre as facilidades, 

como os serviços de acomodação, o autor destaca que, apesar de consideradas 

complementares à existência do turismo, a falta desses elementos poderá impedir 

que turistas se desloquem e permaneçam no local. Segundo ele, “a falta de 

facilidades de acomodação constitui um empecilho óbvio para o turismo, enquanto 

que um hotel, favoravelmente localizado, pode valorizar ao máximo um espaço com 

recursos paisagísticos consideráveis” (Idem, 2002, p. 27). 

Com esta premissa, nota-se que turismo e hotelaria estão intrinsicamente 

relacionados, e pode-se até se afirmar a existência de interdependência entre os 

dois. Gomes define a hotelaria como “uma reunião de diversos serviços e 

amenidades prestadas a um grande público” (GOMES, 2014, p. 7). O autor destaca 

seus três pilares como a hospedagem, a alimentação e os eventos. Seu primeiro 

pilar, a hospedagem através da empresa hoteleira ou hotel, tem a missão de operar 

durante 24 horas por dia e 365 dias por ano. De acordo com Castelli 

 
o hotel é um estabelecimento comercial de hospedagem, que oferece 
aposentos mobiliados, com banheiro privativo, para ocupação iminente ou 
temporária, oferecendo serviço completo de alimentação, além dos demais 
serviços inerentes à atividade hoteleira (CASTELLI, 2003, p. 38 e 39).  
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Visto como atividade, processos ou relações, nota-se que a abrangência das 

definições de turismo o tornam um fenômeno social complexo e diversificado 

(BARRETTO, 2008, p.  50) e que, por isso, encontra-se certa dificuldade em se 

precisar o surgimento da atividade turística na história, ao estar este relacionado 

com a história das civilizações e o nascimento da hotelaria. 

Desde a pré-história, encontram-se registros nas cavernas que mostram que 

os povos primitivos se deslocavam até o mar e depois retornavam. Na antiguidade, o 

processo civilizatório foi marcado por viagens, seja por motivos de sobrevivência ou 

conquista de terras, em que caravanas nômades atravessavam as regiões e eram 

recebidas por tendas montadas e prontas para as receber6.    

Porém, o turismo como atividade econômica foi inicialmente percebido na 

Grécia Antiga, especificamente na cidade-estado Olímpia, em torno de VII a.C., 

quando atletas e espectadores se dirigiam até a cidade para os Jogos Olímpicos. 

Para acolher esse público, alojamentos foram construídos e serviços de alimentação 

e transporte eram oferecidos (COLANTUONO, 2015, p. 33). 

Na Idade Antiga, com a expansão do Império Romano surgiram as primeiras 

trocas comerciais com a oferta de atrações, como espetáculos circenses e lutas de 

gladiadores, que atraíam os primeiros turistas que viajavam por prazer.  Após a 

queda do Império Romano, por volta de 400 d.C., o turismo passou a ter foco na 

aventura e na manifestação da fé, sendo esta última ampliada pela expansão do 

Cristianismo. Já no século XI, com o movimento das viagens de peregrinação e 

expedições militares-religiosas, surgiram pousadas configuradas como atividade 

profissional e lucrativa para abrigar soldados, peregrinos e comerciantes (BOSISIO, 

2005, p. 10). 

Durante os séculos XIV e XVI, as viagens passaram a ter objetivos culturais 

com a forte produção artística promovida pelo Renascimento na Europa. Jovens 

nobres e professores participavam de viagens educativas, em busca de 

conhecimento cultural e dos hábitos locais de cidades como Florença e Roma. Já no 

fim do século XVIII, com o surgimento do Romantismo, o mundo voltado à 

subjetividade e à emoção trouxe de volta as características lúdicas e de recreação 

ao turismo. Na época, nasceram os primeiros cassinos na Europa com o a atenção 

                                                 
6 Veja mais em: http://www.portaldocomercio.org.br/media/brevehistoricodoturismoedahotelaria.pdf 
Acesso em 21 maio 2016 
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voltada aos jogos de azar, e também ganharam espaço as viagens para a melhoria 

da saúde com destino às estâncias termais espalhadas pelo continente. Em 1790, 

impulsionados pela Revolução Industrial, surgem os primeiros hotéis na Europa e 

nos EUA (Idem, 2005, p.12). 

Com o desenvolvimento e a chegada das linhas férreas no século XIX, hotéis 

surgiram próximos às estações ferroviárias, e então surgiu o turismo moderno 

formatado como hoje conhecemos. A primeira viagem coletiva organizada pelo 

inglês Thomas Cook em 1841, tinha como objetivo levar um grupo de 

aproximadamente 500 pessoas a um congresso em Leicester, na Inglaterra. 

Visionário, o inglês reduziu as altíssimas tarifas ao fretar um trem, e assim criou a 

primeira agência de viagem. Com a padronização e a redução dos valores, Thomas 

Cook foi também o primeiro a adotar marketing e publicidade para atrair a classe 

média e os trabalhadores, oferecendo turismo de massa e acessível 

(COLANTUONO, 2015, p. 34-35). Em seu artigo, a autora detalha que 

 
Com sua iniciativa pioneira, Cook introduziu o conceito de viagem 
organizada; 
popularizou o turismo entre pessoas de diferentes classes sociais, ao 
montar o primeiro pacote turístico (package) da história, no qual, incluíam-se 
serviços de transporte, hospedagem, alimentação e guia; criou o cupom de 
hotel que, atualmente, é conhecido como voucher hoteleiro e foi precursor 
em dar a volta ao mundo, com um grupo de nove pessoas, em 222 dias. Em 
resumo, Thomas Cook, “[...] mais do que qualquer outro empresário, 
contribuiu para mudar a imagem das viagens: de uma atividade necessária 
e nem um pouco aprazível, de uma tarefa árdua e voltada para a educação, 
para um prazer, um entretenimento e um novo conceito: ‘férias’” 
(FERREIRA, 2007, p.26). (COLANTUONO, 2015, p. 35) 

 

Nas últimas décadas do século XIX, surgiram os primeiros quartos de hotéis 

com banheiros privativos, em apartamentos similares aos formatos adotados ainda 

hoje. Já no início do século XX, a prosperidade econômica gerou a construção de 

inúmeros hotéis na Europa e nos Estados Unidos. Na década de 1950, com o fim da 

Segunda Guerra Mundial, abriu-se espaço para o incentivo ao turismo mundial e ao 

transporte aéreo turístico, que impulsionaram uma nova onde de construções de 

hotéis. 

 

2.1.1 Turismo e Hotelaria no Brasil 
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A descoberta do Brasil com a chegada dos portugueses já configura uma 

viagem com objetivo exploratório, ao considerar o encontro de culturas entre 

portugueses e índios e a forma como os primeiros foram recebidos através das 

tradições de hospitalidade indígena. Enquanto outros portugueses navegavam para 

o Oriente em busca de negócios lucrativos, os portugueses que aqui chegaram 

encontraram a necessidade de “colonizar o território, e isso implicava em não só 

povoar todo o litoral para impedir invasões dos franceses, mas também explorar o 

interior. Surgiram então as expedições bandeirantes” (BOSISIO, 2005; p. 16). 

Com as regiões mineradoras encontradas no interior do país, os portugueses 

deram início ao transporte desses produtos entre o interior e o litoral, para que 

pudessem ser remetidos à Europa. Surgiu daí a necessidade de hospedagem em 

locais à beira das estradas para que esses viajantes pudessem pernoitar durante 

transitavam na região. Ranchos simples e improvisados que eram 

 
assemelhados às antigas estalagens europeias, foram o embrião da 
atividade hoteleira e comercial nessas regiões. Deve-se a esses ranchos, e, 
portanto, à nascente hotelaria em nosso país, a origem de centenas de 
cidades” (BOSISIO, 2005; p. 16).  

 

Ao contrário de outros países que tiveram o turismo desenvolvido por 

interesses lúdicos e de lazer, no Brasil o desenvolvimento do turismo ocorreu com a 

abertura dos portos para o comércio dos minérios e com a chegada da família real 

no Rio de Janeiro em 1808, o que aumentaram a demanda por hospedagem. Assim, 

a expansão do turismo no país está intimamente ligada ao surgimento das 

hospedarias e ao desenvolvimento da hotelaria. 

Segundo Bosisio (2005, p.21), “em meados do século, havia no Rio de 

Janeiro duas centenas de estabelecimentos de hospedagem (sendo apenas a terça 

parte pertencente a brasileiros), dos quais cerca de cinquenta eram considerados 

hotéis”. Esses novos estabelecimentos foram construídos para oferecer 

hospedagem e alimentação, porém muitos deles ainda não ofereciam quartos de 

banho. As novas linhas de trem construídas foram levando os visitantes a locais de 

veraneio em busca de águas salgadas para evitar doenças (COLANTUONO, 2015, 

p. 35). 

A procura por estabelecimentos com estrutura para higiene motivou a 

adaptação dos hotéis no Rio de Janeiro, que passaram a oferecer suas próprias 

casas de banho, e outros serviços como piscinas, banhos de mar com salva-vidas, 
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banhos de cachoeiras, com o objetivo de atrair os hóspedes. Na ocasião, já se 

utilizavam os elementos da natureza e o foco na comodidade como atrativos e 

diferenciais. 

Com o passar dos anos, outras cidades no Brasil passaram a receber turistas. 

Porém, a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira a receber uma excursão de turistas 

internacionais, em 1907, organizada pela agência de Thomas Cook. A chegada 

desses turistas atraiu atenção de todos, até mesmo da imprensa, ao destacar o 

negócio como algo lucrativo, o que resultou na criação dos primeiros incentivos 

fiscais para a construção de novos hotéis na cidade. Em 1908, o Hotel Avenida foi 

inaugurado no Rio de Janeiro, e trouxe com ele o luxo e os espetáculos espelhados 

nos costumes europeus. O sucesso do hotel, que hoje chama-se Copacabana 

Palace, foi enorme, e deu origem a novos equipamentos de turismo, como cassinos 

e estâncias climáticas, e impulsionando o desenvolvimento do turismo brasileiro. 

(QUEIROZ, 2011). 

Ao longo da história, nota-se que diversos fatos externos também 

contribuíram para a expansão do turismo no país, como o desenvolvimento da 

aviação comercial na década de 1930 e a realização da Copa do Mundo em 1950, 

ambas responsáveis por atrair maior visibilidade para o Brasil como um país 

receptivo. A prática do turismo como atividade lucrativa trouxe a necessidade de 

regulamentar e profissionalizar seu exercício no país, e deu, assim, origem a 

diversas entidades, que vale a pena citar: a Confederação Nacional do Comércio, 

em 1945, a Embratur, em 1966, as primeiras universidades de turismo do Brasil na 

década de 1970, a entrada das cadeias hoteleiras internacionais no país em 1990, e 

finalmente a regulamentação da Lei Geral do Turismo em 2008. 

Em 5 de abril de 2007, o site da Revista Exame publicou a reportagem “A 

maior indústria do mundo”, referindo-se à indústria do turismo. Ao final, um quadro 

elaborado mostra os fatos que interferiram na evolução do setor mundial do turismo, 

aqui representado: 

 

Quadro 1 – Fatos históricos da evolução do turismo 

1841 
Na Inglaterra, o empresário Thomas Cook oferece o primeiro pacote turístico 
da história. Ele aluga um trem e organiza o transporte de 570 pessoas entre 
Leicester e Loughborough para participar de um evento contra o alcoolismo. 
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1858 
Com uma viagem de Liverpool a Nova York, o transatlântico inglês Great 
Eastern, com capacidade para 4 000 passageiros, inaugura a era dos cruzeiros 
marítimos de luxo. O navio ficaria em atividade até 1889. 

1883 
Inaugurado o Expresso do Oriente, trem ligando Paris a Constantinopla (hoje 
Istambul, na Turquia). O trem ficaria célebre como cenário de um romance da 
escritora Agatha Christie. 

1898 
O suíço Cesar Ritz, que viria a ser considerado o pai da hotelaria moderna, 
inaugura o célebre hotel de luxo que leva seu sobrenome, em Paris. O Ritz é 
desde então frequentado por intelectuais e artistas. 

1925 
Realiza-se em Haia, na Holanda, o primeiro encontro internacional de 
organismos ligados ao turismo. Dessa reunião se originou a Organização 
Mundial de Turismo (OMT), agência vinculada à Organização das Nações 
Unidas (ONU). 

1949 
A companhia aérea americana Pacific Southwest Airlines lança o conceito de 
turismo de baixo custo, com a venda de bilhetes sem intermediários e a 
eliminação de refeições completas durante o voo. 

1952 
Entra em operação o primeiro avião comercial a jato, o britânico De Havilland 
Comet, pela companhia British Overseas Airways Corporation. 

1955 
A Disneylândia é inaugurada na cidade de Anaheim, próxima a Los Angeles, 
na Califórnia, nos Estados Unidos. Desde então, o parque de diversão criado 
por Walt Disney já recebeu 520 milhões de visitantes. 

1969 
O Boeing 747, primeiro avião a jato de grande capacidade (cerca de 450 
passageiros), faz seu voo inaugural. Nas três décadas seguintes, mais de 2,2 
bilhões de pessoas em todo o mundo viajariam nesse avião. 

1989 
A queda do Muro de Berlim, que dividiu a cidade alemã durante 28 anos, 
simboliza a abertura das fronteiras europeias. Nasce uma moeda única, o euro, 
e cresce a circulação de pessoas nos 27 Estados membros. 

2001 
Em 11 de setembro, terroristas sequestram quatro aviões para cometer 
atentados contra os Estados Unidos. Uma das consequências foi a drástica 
retração do turismo internacional nos três anos seguintes. 

2006 
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A empresária Anousheh Ansari, iraniana radicada nos Estados Unidos, é a 
primeira mulher a praticar turismo espacial. Ela paga 20 milhões de dólares 
para viajar até a Estação Espacial Internacional. 

Fonte: Revista Exame, edição 890, abril 20077.  

 

Chamada pela Revista Exame como “a maior indústria do mundo”, atualmente 

o turismo representa quase 10% da economia mundial8 e um mercado potencial para 

a atuação das Relações Públicas. Como se estrutura essa indústria e suas 

especificidades serão abordadas a partir do próximo item deste capítulo.  

 

2.2 Oferta e demanda turística 
 
Como mencionado no item anterior, a origem e as definições do turismo são 

diversas, mas é possível compreendê-lo como um conjunto de atividades que 

ocorrem a partir da movimentação das pessoas entre suas residências e a interação 

com locais de destino onde deverão permanecer por certo intervalo de tempo. Entre 

tantos processos, torna-se difícil estabelecer as fronteiras de atuação do turismo e 

precisar qual seria seu início e seu encerramento. Para entender como este 

fenômeno é formado, Rose afirma que 

 
Pode-se definir oferta turística como o conjunto de recursos naturais e 
recursos culturais, que são, em suma, os grandes responsáveis pelos 
deslocamentos e permanência, durante um período de tempo, de um 
público visitante. Esses recursos estão disponíveis independentemente da 
ação do homem e constituem a matéria-prima da atividade turística. A eles 
agregam-se os equipamentos, bens e serviços que dão consistência ao 
consumo e que, em uma estrutura de mercado, definem a oferta turística no 
seu sentido amplo (ROSE, 2002, p. 45). 

  

Ainda segundo Rose, a atividade turística configura um setor produtivo único 

e diferenciado dos demais. Isso porque, “o produto turístico de qualquer destinação 

turística é constituído pelo conjunto de bens e serviços colocados no mercado para 

satisfação das necessidades dos turistas” (ROSE, 2002, p. 45).  Participam desse 

conjunto os atrativos turísticos, os equipamentos e serviços turísticos, e a 

                                                 
7 A reportagem completa está disponível em http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/890/noticias/a-
maior-industria-do-mundo-m0125844. Acesso em 21 maio 2016 
8 Confira a matéria completa em: <http://www.hosteltur.com.br/111640_turismo-representa-quase-10-
da-economia-mundial.html> Acesso em 21 maio 2016 
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infraestrutura de apoio turístico, todos esses indispensáveis para a sustentabilidade 

de um destino turístico. Cobra estabelece que um produto turístico pode ser: 

“passagens, aéreas, rodoviárias, marítimas, ferroviárias, fluviais; hospedagem, 

hotéis, pousadas, resorts; locação de veículos; pacotes turísticos incluindo parte 

aérea e terrestre; passeios e excursões; congressos e eventos” (COBRA, 2005, p. 

74). 

Ao tratar de serviços, é importante destacar aqui sua intangibilidade para a 

concretização ou o consumo do produto turístico. Entende-se por intangível a 

característica de serviço que o torna imaterial, não estocável, que não configura 

posse e que costuma envolver os clientes no processo de produção. De acordo com 

Lovelock, “um serviço é uma atividade econômica que cria valor e proporciona 

benefícios a clientes em horários e locais específicos, efetuando uma mudança 

desejada em quem recebe o serviço, ou em seu nome” (LOVELOCK, 2006, p. 8). 

 O produto turístico apresenta características que os diferenciam dos 

produtos industriais e comerciais, e os aproximam das características de serviços 

supramencionados. Entre as principais características do produto turístico similares 

aos serviços, destacam-se 

 

 O produto turístico é imaterial, não podendo ser visto ou testado antes da 
compra, sendo impossível de fornecer uma amostra ao turista; 

 Para ocorrer o consumo do produto turístico, é necessário que turistas e 
fornecedores estejam no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Por ser intangível, 
o elemento que se desloca para a efetivação do consumo é o turista 
(consumidor), e não o produto, visto que este não pode ser transportado; 

 Os produtos turísticos não podem ser estocados para que sejam consumidos 
em outra ocasião. Cada turista, ao consumir um mesmo produto turístico, terá 
uma experiência única; 

 

Outras peculiaridades do produto turístico o tornam diferentes dos demais. 

Para este trabalho, vale salientar que o turismo depende da sazonalidade e da 

instabilidade da demanda, visto que o produto turístico é estático e não se pode 

mudar sua localização para acompanhar a demanda, por isso 

  

quanto mais diversificada for uma localidade turística em termos de atrativo, 
maior é sua possibilidade de atrair turistas. Dessa forma, em alguns casos, 
é importante montar produtos turísticos (pacotes ou roteiros) em conjunto 
com municípios vizinhos (ROSE, 2002, p. 47) 
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Com essas especificidades elencadas, é possível seguir para o conceito dos 

outros elementos que formam a oferta turística. Segundo Beni, 

  
entende-se por atrativo turístico todo lugar, objeto ou acontecimento de 
interesse turístico que motiva o deslocamento de grupos humanos para 
conhecê-los; os equipamentos e serviços turísticos representam o conjunto 
de edificações, de instalações e serviços indispensáveis ao 
desenvolvimento da atividade turística como os meios de hospedagem, 
serviços de alimentação, de entretenimento, de agenciamento, de 
informação e outros; e a infraestrutura de apoio turístico é o conjunto de 
obras e instalações da estrutura física de base que cria as condições para o 
desenvolvimento de núcleos receptores de turismo: serviços urbanos e 
outros. (BENI, 2001, apud CAMPOS, 2009, p. 3) 

 

A partir desta definição, é possível identificar que o atrativo turístico está 

relacionado com a motivação do turista, ao poder variar de pessoa para pessoa. 

Rose lembra que “é bastante usual que fatores cotidianos de uma localidade sejam 

extremamente atrativos para visitantes que não participam de seu cotidiano” (ROSE, 

2002, p. 47). Já os equipamentos e serviços turísticos são indispensáveis à 

viabilidade da oferta turística, por isso, a prestação desses serviços deve ser de 

qualidade e a mão de obra deve estar preparada para receber os visitantes. 

No que diz respeito à infraestrutura de apoio, deve-se lembrar que nada mais 

é que a infraestrutura básica das localidades, que já deveria existir para atender aos 

moradores locais. Rose afirma, 

 
Não adianta possuir bons atrativos e bons serviços se a localidade 

não coloca à disposição do turista alguns serviços básicos como transporte 

público, por exemplo. Os serviços bancários, de transporte, saúde, 

segurança, informação, comunicações etc, são componentes fundamentais 

do turismo (ROSE, 2002, p. 51) 

 

Os equipamentos e serviços das localidades que oferecem atrativos turísticos 

devem conhecer sua demanda, ou seja, conhecer as motivações e os anseios de 

seus públicos de interesse para ofertar um produto turístico que esteja de acordo 

com suas necessidades e garanta sua satisfação, para posteriormente, identificar e 

buscar novos públicos. 

Segundo Dias, a demanda turística “constitui-se em uma força motivadora da 

necessidade, que por sua vez estimula a atividade empresarial para a produção de 
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bens e serviços específicos para satisfazer a essa procura, que é atendida em troca 

de uma recompensa adequada” (DIAS, 2005, p. 52). 

 Lemos define que a classificação da demanda turística pode ser 

identificada em relação ao espaço (nacional ou internacional), a quantidade de 

pessoas, ao tempo de permanência, ao meio de transporte utilizado, ao motivo da 

viagem (descanso e lazer, cultural, religioso, ecológico, profissional etc.), à forma 

que é organizada (por agências, operadoras ou de forma individual), e à idade das 

pessoas que viajam (LEMOS, 2001, p. 75). 

Além dessas variáveis, outros aspectos também devem ser abordados, como 

a procedência dos turistas, o tipo de hospedagem buscado, deve-se identificar os 

padrões dos consumidores do turismo, os turistas em relação ao comportamento, no 

que diz respeito à motivação e à frequência que viaja, se planeja ou age por 

impulso, e ao consumo, para identificar quais os benefícios buscados, se são fieis às 

marcas etc. 

 
2.2.1 Segmentação do turismo 

  
 Com os perfis distinguidos, se conhece as motivações e expectativas 

dos viajantes, e se torna mais fácil definir qual a oferta turística que melhor atenderá 

cada demanda. Em 2006, o Ministério do Turismo9 delimitou 11 tipos de turismo 

considerados prioritários, a partir de aspectos como características, atividades, 

práticas, tradições, serviços e infraestrutura comuns presentes em uma localidade, 

cidade ou região. São eles 

 
a) Ecoturismo, “segmento que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 
formação de uma consciência ambientalista através da interpretação 
do ambiente, promovendo o bem-estar das populações” (BRASIL, 
2006, p. 9); 
b) Turismo cultural, “as atividades turísticas relacionadas à vivência 
do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e 
cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens 
materiais e imateriais da cultura” (BRASIL, 2006, p. 13); 

                                                 
9 BRASIL, Ministério do Turismo. Segmentação do Turismo: Marcos Conceituais. Brasília: Ministério 
do Turismo, 2006. Disponível em < 
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Marc
os_Conceituais.pdf> Acesso 21 maio 2016 
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c) Turismo de estudo e intercâmbio, “constitui-se da 
movimentação turística gerada por atividades e programas de 
aprendizagem e vivências para fins de qualificação, ampliação de 
conhecimento e de desenvolvimento pessoal e profissional” (BRASIL, 
2006, p. 19); 
d) Turismo de esporte, “compreende as atividades turísticas 
decorrentes da prática, envolvimento ou observação de modalidades 
esportivas” (BRASIL, 2006, p. 23); 
e) Turismo de pesca, “compreende as atividades turísticas 
decorrentes da prática da pesca amadora” (BRASIL, 2006, p. 28); 
f) Turismo náutico, “caracteriza-se pela utilização de embarcações 
náuticas como finalidade da movimentação turística” (BRASIL, 2006, 
p. 34); 
g) Turismo de aventura, “compreende os movimentos turísticos 
decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter 
recreativo e não competitivo” (BRASIL, 2006, p. 39); 
h) Turismo de sol e praia, “constitui-se das atividades turísticas 
relacionadas à recreação, entretenimento ou descanso em praias, 
em função da presença conjunta de água, sol e calor” (BRASIL, 
2006, p. 43); 
i) Turismo de negócios e eventos, “compreende o conjunto de 
atividades turísticas decorrentes dos encontros de interesse 
profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, 
promocional, técnico, científico e social (BRASIL, 2006, p. 46) 
j) Turismo rural, “o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas 
no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, 
agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o 
patrimônio cultural e natural da comunidade” (BRASIL, 2006, p. 49) 
k) Turismo de saúde, “constitui-se das atividades turísticas 
decorrentes da utilização de meios e serviços para fins médicos, 
terapêuticos e estéticos” (BRASIL, 2006, p. 53) 

 

Conhecidos os tipos de turismo prioritários no Brasil, percebe-se que o 

Ministério do Turismo optou por especificar as motivações de acordo com as 

atividades turísticas, não contemplando de modo mais abrangente um ‘turismo de 

férias’ como tipo prioritário. Motivado pelo lazer e considerado um dos mais 

lucrativos, “o Turismo de Férias é merecida compensação e justo prêmio que os 

indivíduos e os grupos se atribuem pelo que realizaram em sucessivas etapas de 

atividades produtivas em termos sociais, culturais e econômicos” (ANDRADE, 2002, 

p. 62). 

É imprescindível conhecer os tipos de turismo, como são classificados, e 

organizá-los de forma estratégica para que atendam às necessidades da demanda 

turística de cada um deles. Porém, antes de se delimitar a tipologia do turismo de 

cada território, é necessário compreender o conceito de turismo social. 

De acordo com o Ministério do Turismo, Turismo Social é “a forma de 

conduzir e praticar a atividade turística promovendo a igualdade de oportunidades, a 
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equidade, a solidariedade e o exercício da cidadania na perspectiva da inclusão 

(BRASIL, Ministério do Turismo, 2006 p. 6). Seguindo a linha da definição de 

Turismo pela OMT, citada anteriormente nesse trabalho, entende-se que o turismo 

social não é um tipo de turismo, e sim a forma como todos os tipos de turismo deve 

ser conduzida a fim de obter benefícios sociais “pela premissa da ética (nas relações 

turísticas comerciais, com as comunidades receptoras e com o ambiente) e da 

sustentabilidade no seu sentido mais amplo (econômica, social, cultural, ambiental e 

política” (Idem, 2006, p. 7). 

Destaca-se que, ao identificar o conceito de turismo social aliado ao tipo de 

turismo de cada localidade, nasce a identidade do destino turístico, para que possa 

ser trabalhada com o objetivo de atender à demanda turística. A amplitude das 

motivações por quais as pessoas viajam são inúmeras, e cada local irá identificar 

suas ofertas prioritárias. Para este trabalho, adotou-se o turismo de férias como o 

tipo de turismo prioritário do destino turístico que será enaltecido através do estudo 

de caso. 

 

2.3 O produto hoteleiro 
 
O Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem, da EMBRATUR, 

implantado através da deliberação normativa n. 429 de 2002, considera empresa 

hoteleira “a pessoa jurídica, constituída na forma de sociedade anônima ou 

sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que explore ou administre meio 

de hospedagem e que tenha em seus objetivos sociais o exercício de atividade 

hoteleira” (EMBRATUR, 2002). Ainda segundo o Regulamento, no artigo 3, os meios 

de hospedagem deverão oferecer aos hóspedes, no mínimo 

 
I - alojamento, para uso temporário do hóspede, em Unidades 
Habitacionais10 (UH) específicas a essa finalidade;  
II - serviços mínimos necessários ao hóspede, consistentes em:  
a) Portaria/recepção para atendimento e controle permanentes de entrada e 
saída;  
b) Guarda de bagagens e objetos de uso pessoal dos hóspedes, em local 
apropriado; c) Conservação, manutenção, arrumação e limpeza das áreas, 
instalações e equipamentos. 

                                                 
10 De acordo com a Deliberação Normativa nº 429 da EMBRATUR (2002), Unidade Habitacional - UH 
é o espaço, atingível a partir das áreas principais de circulação comuns do estabelecimento, 
destinado à utilização pelo hóspede, para seu bem-estar, higiene e repouso. 
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Apesar dessa conceituação mínima, sabe-se que atualmente os meios de 

hospedagem devem oferecer, cada vez mais, outros serviços para atrair os 

hóspedes além de acomodação. Isso porque, de acordo com Lockwood e Medlik 

 
A era da informação e da globalização continuará a gerar mudanças na 
maneira como o consumidor do futuro conduzirá as negociações em 
empresas no setor da hospitalidade. Esses consumidores exigirão maiores 
garantias de qualidade, segurança e bem-estar. Buscarão experiências mais 
intangíveis que estão de acordo com o seu saldo bancário e capacidades 
físicas. Sua fidelidade será facilmente transferida, tornando-se mais difícil 
mantê-los. Suas exigências serão implacáveis, pois buscam maximizar os 
seus desejos e suas realidades econômicas (LOCKWOOD; MEDLIK, 2003, 
p. 225) 

 

Os meios de hospedagem representam instituições de hospitalidade 

comercial que disponibilizam instalações e serviços para a vendas individuais ou 

combinadas. Ingram e Medlik afirmam que o produto hoteleiro é constituído pelos 

necessários elementos: localização, instalações, serviços, imagens e preço 

(INGRAM; MEDLIK, 2002). As instalações englobam toda a infraestrutura dos meios 

de hospedagem, como UHs, restaurantes, bares e área de lazer, sempre localizadas 

em áreas determinadas. Essa localização e seu entorno são indispensáveis para sua 

viabilidade e impactam diretamente em sua atratividade, enquanto a qualidade dos 

serviços oferecidos se enquadra como diferencial. A forma como um hotel se coloca 

e a maneira como é percebido constituem sua imagem. Todos esses elementos são 

considerados para a formação do valor da diária, ou seja, o preço cobrado pelos 

meios de hospedagem por cada noite em uma UH. 

Cobra interpreta os produtos em hotelaria como: “locação de quarto ou 

apartamento em hotéis de negócios, resort, pousadas, hospedarias etc.; aluguel de 

salas e salões para convenções, congressos, cursos, palestras, seminários; serviços 

de restaurante e buffet; serviços de de lazer e facilidades; aluguel de serviços e 

conveniências” (COBRA, 2005, p. 74). 

Segundo Castelli, os principais departamentos de um hotel são: reservas, 

recepção, alimentos e bebidas, governança, lazer, administração, recursos 

humanos, marketing, portaria e telefonia Como componente da oferta turística, o 

produto hoteleiro também está inserido no contexto da intangibilidade, visto que sua 

atividade principal, a acomodação, é um serviço. Segundo Kotler e Bloom, “serviço é 

qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer a outra, que seja 
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essencialmente intangível e não resulte na propriedade de qualquer coisa. Sua 

produção pode estar ou não vinculada a um produto físico" (1988, p. 191).  

No caso dos meios de hospedagem, o produto é composto pelo encontro dos 

elementos tangíveis com, principalmente, os elementos intangíveis. Enquanto o 

produto principal a ser comercializado é um quarto de hotel, reconhecido como 

serviço, o mesmo deve vir acompanhado por elementos tangíveis, como móveis, 

camas e travesseiros, inseridos em instalações que apresentem boas condições 

para seu consumo. Lovelock mostra que, apesar dos serviços quase sempre 

incluírem elementos tangíveis importantes, serão os aspectos intangíveis os 

verdadeiros responsáveis pela criação de valor do serviço. (LOVELOCK, 2006, p. 9). 

Por isso, o consumo do produto hoteleiro exige que o hóspede esteja envolvido em 

seu processo de produção, já que se trata de um serviço efêmero e que não permite 

prévia experimentação,  

Através da percepção do hóspede sobre o hotel, é que será gerado seu valor 

e, para que seja positivo, o hotel deverá oferecer um produto hoteleiro de qualidade 

e que corresponda às expectativas desses hóspedes. Castelli mostra que 

 
A boa imagem do hotel é materializada ou percebida pelos clientes através 
de vários elementos, entre eles: arquitetura da edificação; categoria do 
hotel; tipo de publicidade veiculada e material impresso; qualidade dos bens 
e serviços; decoração dos ambientes; aparência do quadro funcional 
(CASTELLI, 2003, p. 585). 

  

Percebe-se que o produto hoteleiro deve ser formado por uma junção de 

outros serviços que agregam valor, como alimentação e bebidas, serviço de quarto, 

serviços de concièrge11, piscina, lavanderia, espaços para eventos, sempre de 

acordo com o tipo e a categoria do hotel. Para que todas essas atividades sejam 

ofertadas, a forma como os serviços são prestados pelos funcionários nos meios de 

hospedagem é fundamental para que os hóspedes os reconheçam como um bom 

produto. 

Com a imensa e diversificada oferta de meios de hospedagem existentes, 

para atender a todos os tipos de públicos, torna-se cada vez mais importante para as 

empresas hoteleiras conhecer seu público-alvo, com o objetivo de se diferenciar no 

                                                 
11 O conciérge, no ambiente hoteleiro, atende a qualquer solicitação especial de um hóspede, como: 
reservas em restaurantes, traslados, tours, shows, lavanderia, e demais serviços que o hóspede 
venha solicitar. 
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mercado e atrair os viajantes. Para isso, é necessário traçar o perfil socioeconômico 

e conhecer as características dos turistas que buscam os meios de hospedagem 

para a formatação do produto hoteleiro. 

 

2.3.1 Classificação dos meios de hospedagem 
 

Da segmentação dos tipos de turismo, com o objetivo de padronizá-los, surge 

também a necessidade de se classificar os meios de hospedagem que deverão 

apoiar a existência de cada nicho do mercado turístico, considerando seu público-

alvo. Segundo o Ministério do Turismo, “a classificação possibilita uma padronização 

dos estabelecimentos hoteleiros, a fiscalização e a manutenção do padrão de 

qualidade” (BRASIL, 2007, p. 10). 

Com base na classificação proposta por Andrade et al, o Ministério do 

Turismo segmenta as empresas hoteleiras em12 

 
a) “Hotéis centrais: localizam-se em áreas de intensa atividade 
comercial ou de lazer. Considerados hotéis urbanos. Próximos a 
restaurantes, teatros e sedes de empresas, entre outros; 
b) Hotéis não-centrais: encontram-se em locais de fácil acesso ao 
centro e principais pontos da cidade. Visam a atender a uma 
demanda específica, como a de áreas de atrativos turísticos; 
c) Hotéis econômicos: Devido a sua demanda ser de viajantes e 
executivos interessados somente em um bom apartamento para 
descansar, as instalações são mais simples, não necessitando de 
áreas de lazer, sauna, piscina e serviço de quarto 24 horas. 
Oferecem tarifas reduzidas, na proporção dos serviços prestados 
(...); 
d) Hotéis-fazenda: São hotéis no meio rural, variando de uma 
simples pousada até um hotel de luxo, com infraestrutura de lazer. 
São instalações em ambiente rural com alguns elementos que 
lembram atividades agrícolas e pastoris; 
e) Fazenda-hotéis: Tem, na produção agropecuária, seu principal 
atrativo, razão pela qual permite aos clientes participar do dia-a-dia 
da atividade rural; 
f) Pousadas: Hotéis de pequeno porte, caracterizam-se por uma 
acomodação mais simples e informal; 
g) Resorts: Grandes empreendimentos, localizados próximos a 
atrativos da natureza. Subordinam-se a uma regulamentação para o 
equilíbrio ambiental, com instalações sofisticadas, classificação de 
quatro ou cinco estrelas (...)” (BRASIL, 2007, p. 9) 

                                                 
12 Disponível em: 
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Hotel
aria_e_Hospitalidade.pdf Acesso 22 maio 2016 
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h) Apart-hotéis e flats: São conhecidos, também, como hotéis-
residência. Voltados para um público que necessita de uma 
hospedagem mais longa. Costumam dispor de quarto, banheiro, sala 
e uma pequena cozinha (...)” 
i) Hotéis de selva: “Localizam-se no meio de florestas. Possuem 
uma estrutura voltada ao lazer, tendo como público-alvo a classe alta 
e os estrangeiros. Conhecidos também como lodges (...)” 
j) Spas: “Voltados a hóspedes interessados em benefícios para a 
saúde física e mental, além de cuidados com o corpo” 
k) Hotéis-cassino: São hotéis em que a renda principal resulta dos 
jogos de azar. No Brasil, com a proibição desses jogos em 1946, 
este tipo de hotel deixou de existir (...); 
l) Hotéis de lazer: Localizam-se fora dos centros urbanos. Além de 
amplas áreas não edificadas, oferecem instalações, equipamentos e 
serviços especificamente destinados à recreação e ao 
entretenimento (...); 
m) Pensões: Habitações de caráter familiar que oferecem somente 
habitação. Dependendo da estrutura, pode ocorrer que o banheiro 
fique no corredor (banheiro coletivo); 
n) Hotéis históricos: Antigas instalações reconhecidas pelo poder 
público por sua importância histórica. São muito comuns na Europa, 
onde castelos da época medieval são transformados em hotéis de 
luxo (...); 
o) Motéis: Localizados próximos às rodovias, com diárias cobradas 
por horas. Muito utilizados nos Estados Unidos e na Itália. No Brasil, 
meio de hospedagem preferido para o encontro de casais” (BRASIL, 
2007, p. 10) 

 

Há ainda o tipo ‘Cama & Café’, definido pelo Ministério do Turismo como 

hospedagem em residência com no máximo três unidades habitacionais para uso 

turístico, com serviços de café da manhã e limpeza, na qual o possuidor do 

estabelecimento resida13.  

Conhecidos os tipos básicos de empresas hoteleiras, neste trabalho será 

adotado o estudo de caso sobre um hotel classificado na categoria de hotel-

residência. 

Outras classificações são encontradas na Hotelaria, a partir de variáveis como 

tamanho, localização, segmentação e qualidade. A primeira, por tamanho, refere-se 

ao número de UHs e ao tamanho da estrutura física do hotel. Segundo Duarte em 

Polizel, 

 
um meio de hospedagem pequeno deve possuir de 1 a 40 quartos e 
oferecer hospedagem e café da manhã. Um meio de hospedagem médio 
deve possuir de 41 a 200 quartos e deve oferecer condições estruturais de 

                                                 
13 Veja mais informações em: http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-
site/Entenda?tipo=4 Acesso 22 maio 2016 
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serviços mais sofisticados de alimentação e conveniência ao hóspede. 
Meios de hospedagem de grande porte devem possuir mais de 200 quartos 
e, por seu porte, também devem oferecer sofisticação e diversidade nos 
serviços de alimentação, além de áreas de lazer (DUARTE, 1996, apud 
POLIZEL, 2006, p. 30) 

 

Sobre a localização, os meios de hospedagem são classificados seguindo a 

linha da classificação por tipos, como a utilizada pelo Ministério do Turismo. Como 

exemplo, os hotéis de lazer e resorts são localizados fora dos centros urbanos, 

enquanto motéis localizam-se ao longo de rodovias e hotéis de negócios são 

encontrados em locais com forte atividade comercial. 

Quanto a segmentação, existem diferentes segmentos de turismo e com eles, 

a procura por diversos tipos de meios de hospedagem pelos respectivos públicos. 

Segundo Ingram e Medlik, os hóspedes procuram as empresas hoteleiras 

motivados, basicamente, por lazer ou negócios. Novos segmentos surgem com o 

passar do tempo, valendo destacar hotéis de aeroporto, hotéis boutique e hotéis 

design. 

A classificação por qualidade, apesar de tradicional e necessária ao setor 

hoteleiro, é encontrada de formas variadas sem apresentar um padrão oficial. Os 

critérios de avaliação adotados em cada país são variáveis a partir de sua cultura, o 

que torna esse sistema de avaliação subjetivo. O formato mais comum encontrado é 

a classificação por estrelas, sendo encontradas também classificações por 

asteriscos, pedras preciosas e outros.  

No Brasil, há o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de 

Hospedagem14 (SBClass), elaborado através de uma parceria do Ministério do 

Turismo com o Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, a 

Sociedade Brasileira de Metrologia – SBM e a sociedade civil, com o objetivo de 

aumentar a competitividade do setor no país, ao possibilitar a concorrência justa 

entre as empresas hoteleiras e auxiliar os turistas na busca por acomodação. O 

SBClass contempla sete tipos de meios de hospedagem da oferta hoteleira nacional, 

Hotel, Resort, Hotel Fazenda, Cama & Café, Hotel Histórico, Pousada e Flat / Apart-

Hotel, e os categoriza através da simbologia de estrelas em relação a requisitos 

mandatórios e eletivos sobre infraestrutura, serviços e sustentabilidade. 

 
                                                 

14 Mais informações disponíveis em: http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-
site/Sobre.action Acesso em 21 maio 2016 
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2.4 Hospitalidade e meios de hospedagem 
 

Visto que há a necessidade de se avaliar a qualidade dos meios de 

hospedagem, a busca pela excelência dos serviços é constante na atuação dessas 

organizações. Essencialmente para a prestação desses serviços, as pessoas são as 

grandes responsáveis por promover o bem-estar através da hospitalidade, ao 

agregar valor ao produto hoteleiro. 

A palavra hospitalidade, de acordo com a versão digital do dicionário 

Michaelis15, é definida como “o ato de hospedar; qualidade de hospitaleiro; bom 

acolhimento dispensado a alguém”. A origem da palavra hospitalidade pode ser 

acreditada ao Império Romano, quando “hospitium” significava os locais designados 

a serviços de alimentação e repouso temporário. Já segundo Walker, 

  
A palavra hospitalidade deriva de hospice (asilo, albergue), uma antiga 
palavra francesa que significa “dar ajuda/abrigo aos viajantes”. O hospice 
mais famoso é o de Beaune, na região francesa da Borgonha, também 
conhecido como Hotel Dieu ou a Casa de Deus” (WALKER, 2002, p. 4) 

 
Independente da origem do termo16, sabe-se que o conceito de hospitalidade 

e seu desenvolvimento acompanham a origem das civilizações, sendo considerado 

como algo inerente do ser humano, traduzido pela vontade de criar e manter 

vínculos sociais e de viver em conjunto. Lashley e Morrison definem hospitalidade 

como relacionamento, sendo este capaz de proporcionar trocas e benefícios mútuos. 

Segundo eles, 

 
(...) a hospitalidade pode ser concebida como um conjunto de 
comportamentos originários da própria base da sociedade. A partilha e a 
troca de frutos do trabalho, junto com a mutualidade a reciprocidade, 
associadas originalmente à caça e à coleta de alimentos, são a essência da 
organização coletiva do senso de comunidade (LASHLEY; MORRISON, 
2004, p.5) 

 

Sobre os domínios da hospitalidade, os autores a caracterizam como privado, 

social e comercial. O domínio privado abrange os comportamentos e ritos do ato de 

receber em casa, sendo a família responsável pela manutenção dos laços sociais 

                                                 
15 Disponível em http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/ Acesso em 22 maio 2016 
16 Na língua inglesa, hotelaria é chamada de hospitality, e hospitality industry diz respeito ao mercado 
hoteleiro. 
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através de normas e costumes que, naturalmente, definirão a interação entre seus 

membros. O segundo domínio, social, refere-se ao “conjunto de comportamentos da 

vida privada, exercida dentro de um limitado círculo de amizade ou relacionamento, 

ou seja, nasce no contexto da vida familiar e se expande para as outras esferas das 

relações humanas” (QUADROS, 2011, p. 8).  

A conceituação do domínio comercial diz respeito à indústria da 

hospitalidade, ou seja, a oferta da hospitalidade como atividade econômica, através 

de produtos e serviços como acomodação, alimentos e bebidas. Na hospitalidade 

comercial, a reciprocidade é reduzida e baseada na troca monetária, isso porque “a 

troca financeira isenta o hóspede da obrigação mútua e da lealdade” (LASHLEY; 

MORRISON, 2004, p. 19).  

A qualidade na prestação do serviço deve causar impactos positivos que 

promovam a satisfação daqueles que o consumiram. Especificamente nos meios de 

hospedagem que ofertam serviços intangíveis, a gestão da hospitalidade deve ser 

mandatória, e manter atrelados os pilares da hospitalidade: pessoas, processos, 

ambiente, comunicação e cultura, com o propósito de propagar o conceito do “bem 

receber” e promover a excelência dos serviços. 

Deve-se adotar uma política orientada à interação social com base nas 

experiências únicas e pessoais, para que não ocorra a prática de uma hospitalidade 

artificial, em grande escala e focada no lucro. Segundo Lashley, 

 
Na experiência de hospitalidade deve haver sempre a preocupação em 
assegurar que os clientes recebam exatamente aquilo que esperam. Em 
outras palavras, não somente os produtos físicos mas também os tipos de 
serviços que são entregues devem ser consistentes e estar alinhados às 
expectativas dos clientes. Desse modo, a gestão do serviço de qualidade, o 
treinamento de pessoal e a avaliação de desempenho tornam-se 
ferramentas importantes no gerenciamento do negócio” (LASHLEY, 2011, p. 
2) 

 

Ainda, no cenário atual, a hospitalidade deve ser tratada como a forma de se 

evitar os sentimentos de solidão e vazio partilhados pelo homem da sociedade 

contemporânea, exercitando a convivência harmoniosa, ética e moral (FAGUNDES, 

2008, p. 104). 

Wada identifica que a hospitalidade, inserida no contexto do turismo, busca 

entender os viajantes e os anfitriões, a partir de “tradições, relacionamentos, 

expectativas, necessidades, desejos e soluções” (2003, p. 67), ou seja, é 
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imprescindível identificar e conhecer os públicos de interesse, identificar suas 

necessidades, para então estabelecer e cultivar os relacionamentos para uma 

hospitalidade positiva, através de um 

 
planejamento correto de seus recursos materiais, humanos, naturais, 
culturais e/ou financeiros, visando solucionar problemas dos produtos ou 
serviços. É neste contexto que as Relações Públicas são inseridas na 
Hotelaria, planejando ações para atingir objetivos predeterminados a fim de 
interferir na realidade, transformando-a (BARRETTO, 2007, p. 34). 

 
Para ser bem-sucedida, a comunicação estabelecida para as relações 

organizações-públicos deve ser planejada, ou seja, deve-se pensar antes de agir e 

tomar decisões, principalmente em ambientes com públicos de culturas e linguagens 

diversas como no ambiente turístico e hoteleiro. Ao se planejar, é possível refletir e 

identificar antecipadamente as prioridades e necessidades, e aliar comunicação e 

hospitalidade para o sucesso dessas organizações.  

 
2.5 Mercado internacional e nacional 

 
Desde as primeiras civilizações, as pessoas viajam por inúmeras razões e, 

como atividades essenciais ao turismo, os meios de hospedagem ofertam 

acomodações para que os viajantes se hospedem durante suas estadas, e serviços 

de alimentação e lazer também são encontrados. A indústria do turismo, além de 

contribuir para o desenvolvimento dos países, promove a geração de empregos e 

fomenta a economia através de sua cadeia produtiva, “composta por hotéis, 

restaurantes, bares, empresas de transportes, agências e operadores de viagem, 

entre outros” (BOSISIO, 2005, p. 33). 

Atualmente, percebe-se a evolução da profissionalização de todos os 

envolvidos nessa cadeia produtiva, principalmente para atender à diversificação da 

demanda turística ao redor do mundo. Segundo Cobra, a globalização hoje 

representa um fator positivo no desenvolvimento do turismo. O autor afirma que 

 
a globalização está contribuindo para acelerar a expansão do turismo de 
negócios ou de trabalho, estimulando as viagens de incentivo e de lazer, 
desburocratizando fronteiras, modernizando estruturas, eletrizando a 
concorrência a rebaixar tarifas aéreas e de hotéis. As opções de viagem dão 
a volta ao mundo em segundos graças à Internet. O turismo é, portanto, o 
reator da economia do entretenimento, futuro eixo de desenvolvimento 
econômico e social das nações (COBRA, 2005, p. 27) 
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A indústria mundial de viagens e turismo, segundo estudo realizado pelo 

Fórum Econômico Mundial17 em 2015, se mostra crescente além da economia 

global, e oferece oportunidades de crescimento econômico e social para todos os 

países. Os 141 países analisados pelo estudo foram avaliados no que diz respeito a 

sua competitividade em relação às dimensões como segurança, saúde e higiene, 

sustentabilidade, recursos naturais, recursos culturais, infraestrutura turística, 

infraestrutura aeroportuária, preço, abertura internacional, ambiente de negócios, 

mercado de trabalho e outros. 

Com o levantamento concluído, foi obtido o ranking das economias mais 

competitivas do turismo. Os 10 primeiros colocados são: Espanha, França, 

Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, Austrália, Itália, Japão e Canadá. O 

Brasil aparece na 28a  posição no ranking mundial, e na primeira posição da América 

Latina. 

Em estudo anterior, o Brasil estava classificado na 51a posição do ranking 

mundial. Sua evolução deve-se aos investimentos realizados para a Copa do Mundo 

FIFA, em 2014, e para as Olimpíadas Rio 2016.  De acordo com o relatório, as 

dimensões de maior destaque do Brasil são os recursos naturais e culturais. O país 

se classificou como primeiro colocado no mundo no item recursos naturais, e oitavo 

no item recursos culturais. Pelo levantamento, o país recebeu avaliação negativa e 

queda no ranking nos quesitos abertura internacional, ambiente de negócios e 

segurança, sendo esse último apresentando uma expressiva queda da posição 73 

para a 10418. 

Essa evolução do turismo no Brasil também é constatada pelos dados 

divulgados pelo Ministério do Turismo (MTur) referente aos gastos dos turistas 

estrangeiros no país. De acordo com divulgação realizada em maio de 2016 pelo 

MTur, esses turistas deixaram US$ 2,32 bilhões no país no primeiro quadrimestre do 

ano, o que representa um aumento de 11,47% se comparado ao mesmo período em 

                                                 
17 Disponível em http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf 
Acesso 22 maio 2016 
18 Disponível em http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/268-brasil-avanca-23-posicoes-em-
ranking-de-competitividade-do-turismo.html Acesso em 23 maio 2016 
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2015. Ainda segundo o MTur, o gasto dos turistas brasileiros no exterior representou 

uma queda de 41% em relação a 201519.  

O atual ministro do turismo, Henrique Eduardo Alves, defende a legalização 

dos cassinos20 no país como um estímulo ao turismo e tem o apoio da Federação 

Brasileira de Hospedagem e Alimentação e da Associação Brasileira de Resorts, que 

enxergam na legalização um grande potencial de desenvolvimento para o turismo e 

a hotelaria no Brasil21.  

Em Pesquisa de Serviços de Hospedagem realizada pelo IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística em parceria com o Ministério do Turismo em 

2011, com o objetivo de mensurar a capacidade dos estabelecimentos de 

hospedagem das regiões metropolitanas do Brasil, através de uma amostragem de 

10.873 estabelecimentos, constatou-se que as quatro maiores Regiões 

Metropolitanas das Capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador) 

em termos de redes de hospedagem, foram responsáveis por 40,6% do total de 

estabelecimentos, 46,3% das unidades habitacionais, e 44,2% da capacidade total 

de hóspedes, conforme dados da tabela 2 a seguir: 

 
Tabela 1 - Número de estabelecimentos de hospedagem, número de unidades habitacionais e 

capacidade total de hóspedes, segundo as Regiões Metropolitanas e as Regiões Integradas de 
Desenvolvimento - RIDE - 2011 

                                                 
19 Disponível matéria completa em http://www.hoteliernews.com.br/noticias/gastos-de-estrangeiros-
no-brasil-aumentam-11-7-no-primeiro-quadrimestre-do-ano-70720 Acesso em 23 maio 2016 
20 Em 30 de abril de 1946, o então presidente General Eurico Gaspar Dutra decretou o fechamento de 
todos os cassinos do país, proibindo os jogos de azar pois os considerava prejudiciais à moral dos 
brasileiros. 
21 Disponível em http://www.hoteliernews.com.br/noticias/de-volta-ao-mtur-henrique-eduardo-alves-
sinaliza-apoio-a-legalizacao-de-cassinos-no-brasil-70639 Acesso 23 maio 2016 
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Fonte: IBGE - Pesquisa de Serviços de Hospedagem22   

Sobre os tipos dos meios de hospedagem, o levantamento do IBGE 

identificou que 

 
Os estabelecimentos de hospedagem localizados nas Regiões 
Metropolitanas das Capitais e nas Regiões Integradas de Desenvolvimento - 
RIDE são constituídos predominantemente por hotéis (inclusive hotéis 
históricos, resorts e hotéis-fazenda), que respondem por 46,9% do total, 
seguidos por motéis, com 24,8%, e pousadas, com 20,0%. Seguem-se os 
estabelecimentos com menor expressividade, como apart-hotéis/ flats, com 
3,2%, pensões de hospedagem (inclusive estabelecimentos do tipo cama e 
café ou pousadas domiciliares), com 2,7%, albergues turísticos, com 1,4%, 
e outros (campings, dormitórios, hospedarias, etc.), com 1,0% (IBGE, 2011, 
p. 20). 

 

A publicação “Hotelaria em números – Brasil 2015”23, da Jones Lang LaSalle 

Hotels & Hospitality Group24 em parceria com o Fórum de Operadores Hoteleiros do 

                                                 
22Disponível em: 
<http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/outros_estudos/estudo_ibge
_hospedagem/download_ibge_hospedagem/IBGE_-
_Pesquisa_de_Servixos_de_hospedagem_2011_-_Relatxrio_Completo.pdf>  Acesso 29 maio 2016. 
23 Disponível publicação completa em: http://fohb.com.br/wp-content/uploads/2015/08/Hotelaria-em-
n%C3%BAmeros_2015.pdf Acesso 23 maio 2016 
24 Líder mundial da indústria hoteleira em serviços para investidores e administradores de hotéis de 
todas as categorias; timeshare e fractional; centros de convenções; empreendimentos de uso misto e 
outras propriedades hoteleiras. 
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Brasil25, foi elaborada através de pesquisa aplicada em mais de 460 hotéis, resorts e 

flats do país sobre suas performances em 2014, com o objetivo de “apresentar um 

panorama da performance dos hotéis, resorts e flats no país, com ênfase nos 

parâmetros sobre a distribuição de receitas e despesas da sua operação” (2015, p. 

3). 

Das principais conclusões das pesquisas, destaca-se que, apesar da taxa de 

ocupação26 ter sido afetada negativamente pelo aumento da oferta hoteleira, “o 

crescimento do número de quartos em hotéis afiliados a redes hoteleiras domésticas 

e internacionais foi ainda mais significativo, tendo crescido 7,9% em 2014 em 

comparação com 2013” (2015, p. 4).  

Através destas perspectivas sobre o mercado turístico e hoteleiro, é possível 

identificar seu constante crescimento e sua contribuição para o desenvolvimento 

social e econômico das localidades. Todo esse potencial representa uma área com 

necessidades para a atuação do profissional de Relações Públicas, visto que 

conhecer os públicos com precisão é indispensável para se comunicar com eles e 

estabelecer relacionamentos. Segundo Cobra (2005, p. 40), “mais importante do que 

ter um produto ou serviço para ofertar, é ter um cliente para satisfazer”. Para isso, o 

autor afirma que 

 
a comunicação é o momento da sedução que visa empolgar o cliente a 
comprar o serviço ou viagem ofertada. Ela precisa ser objetiva e clara para 
informar os principais pontos da oferta e dar oportunidade para que o 
consumidor fantasie a oferta, sentindo-se envolvido e comprometido com 
ela (COBRA, 2005, p. 48). 

 

Visto que os meios de hospedagem configuram um dos principais 

componentes do turismo, a hotelaria deve ser considerada como um elemento 

estratégico para a comunicação e a divulgação dos destinos turísticos. Ruschmann, 

em complemento à afirmação de Cobra, mostra que 

 
a comunicação dirigida à demanda turística potencial e real é tarefa 
bastante complexa. Ela deve atingir um grande número de pessoas, em 

                                                 
25 Entidade associativa sem fins lucrativos que reúne algumas das mais importantes redes hoteleiras 
com atuação no país, com a missão de contribuir para o desenvolvimento do setor, auxiliando na 
normatização e sistematização da classe e do mercado hoteleiro em geral. 
26 A taxa de ocupação refere-se à média anual. A taxa é obtida dividindo-se o número total de 
apartamentos ocupados, excluindo cortesias e uso da casa, pelo número de apartamentos 
disponíveis no ano. 
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regiões ou países de estruturas socioeconômicas e culturais diversas; com 
diferentes necessidades, atitudes, gostos, expectativas, padrões 
comportamentais etc.  (RUSCHMANN, 2000, p. 43) 

 

A autora lembra ainda que “o turismo ultrapassa o simples quadro das 

unidades de produção de serviços” e que “a população e as atividades não 

diretamente relacionadas com o fenômeno desempenham papel fundamental na 

oferta turística” (RUSCHMANN, 2000, p. 47). A partir desta ótica, entende-se que a 

comunicação neste setor deve abranger toda a população local, com o objetivo de 

se obter a boa vontade e a hospitalidade em relação aos turistas. 

Conhecer como ocorre a comunicação nas empresas hoteleiras, atualmente, 

visto que parte dos funcionários costuma ser formada pela população local, e o 

papel da comunicação organizacional e Relações Públicas no contexto da hotelaria 

serão os próximos assuntos abordados neste trabalho, que busca trazer uma 

contribuição para os apontamentos levantados por Cobra e Ruschmann, do ponto de 

vista comunicacional.  
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3. Relações Públicas e Hotelaria 
 
 Para conhecer a contribuição de Relações Públicas para a 

comunicação do setor hoteleiro inserido no mercado turístico, primeiramente é 

preciso um aprofundamento sobre esta profissão, suas definições e práticas, para 

que então se compreenda como é adotada a comunicação na hotelaria, suas 

aplicações e qual o entendimento que as empresas hoteleiras possuem da atividade 

Relações Públicas. 

 

3.1 Relações Públicas: conceitos e funções 
 
Regulamentada pelo decreto 63.28327, de 26/09/1968, a profissão de 

Relações Públicas é definida no artigo 1o como 

 
A atividade e o esforço deliberado, planificado e contínuo para esclarecer e 
manter compreensão mútua entre uma instituição pública ou privada e os 
grupos e pessoas a que esteja direta ou indiretamente ligada, constituem o 
objeto geral da profissão liberal ou assalariada de Relações Públicas. 

 

As atividades específicas de Relações Públicas, estabelecidas pelo decreto 

são 
a) à orientação de dirigentes de instituições públicas ou privadas na 
formulação de políticas de Relações Públicas; 
b) à promoção de maior integração da instituição na comunidade; 
c) à informação e a orientação da opinião sobre objetivos elevados 
de uma instituição; 
d) ao assessoramento na solução de problemas institucionais que 
influam na posição da entidade perante à opinião pública; 
e) ao planejamento e execução de campanhas de opinião pública; 
f) à consultoria externa de Relações Públicas junto a dirigentes de 
instituições; 
g) ao ensino de disciplinas específicas ou de técnicas de Relações 
Públicas, oficialmente estabelecido.  

 

Apesar de ser uma profissão regulamentada no Brasil há quase 50 anos e 

dos constantes esforços dos profissionais e das associações de classe por seu 

reconhecimento e compreensão, nota-se que as definições de Relações Públicas 

ainda são diversas. Simões destaca que a complexidade em se conceituar Relações 

                                                 
27 Decreto Nº 63.283, de 26 de Setembro de 1968 disponível em <http://www.conferp.org.br/?p=201> 
Acesso em 29 maio 2016 
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Públicas deve-se ao fato de que o termo é polissêmico e significa, ao mesmo tempo, 

a profissão, o profissional, o cargo, seus processos, funções e/ ou atividades 

(SIMÕES, 1995, p. 83) 

Com o propósito de elencar os conceitos de Relações Públicas, na visão de 

alguns dos principais autores da área, foi elaborado o quadro a seguir 

 

Quadro 2 – Conceitos de Relações Públicas 
Autor(a) Conceitos e definições 

Hebe Wey 
"As atividades de relações públicas são um campo 
interdisciplinar representando, ao mesmo tempo, um 
instrumento da administração e da comunicação social" (1986, 
p.65) 

Cândido Teobaldo Andrade 

"Entende-se por Relações Públicas o esforço deliberado, 
planificado, coeso e contínuo da alta administração, para 
estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma 
organização, pública ou privada, e seu pessoal, assim como 
entre essa organização e todos os grupos aos quais está 
ligada, direta ou indiretamente" (1993, p. 41) 

Philip Lesly 

“Os verdadeiros profissionais de relações públicas fazem de 
tudo – analisar, guiar, aconselhar, planejar, escrever, orçar, 
supervisionar fornecedores e artistas, fornecer serviços em 
geral e gerenciar as boas relações entre a direção, escalões 
mais baixos e públicos” (1995, p 159). 

Roberto Porto Simões 
"É o exercício da administração da função política 
organizacional, enfocado através do processo de comunicação 
da organização com seus públicos" (1995, p. 42) 

Waldir Gutierrez Fortes 

"Às Relações Públicas está reservado o trabalho de conhecer 
e analisar os componentes do cenário estratégico de atuação 
das empresas, com a finalidade de conciliar os diversos 
interesses. Para isso, procura identificar, nas pessoas e nos 
grupos organizados, comportamentos e formas de contato que 
venham a facilitar o estabelecimento do processo de 
relacionamento nas unidades consideradas" (2003, p. 21) 

Margarida Kunsch 

“Em sińtese, as Relações Públicas, como área aplicada, se 
envolvem com o pla- nejamento e a gestão da comunicação 
nas e das organizações. Avaliam os com- portamentos 
institucionais e dos públicos, por meio de pesquisas de opinião 
pública e auditorias sociais e de imagem. Administram 
percepções e relaciona mentos públicos. Para tanto exercem, 
basicamente, quatro funções – administrativa, estratégica, 
mediadora e poli ́tica – e desenvolvem inúmeras atividades, 
por meio de técnicas e instrumentos específicos” (2009, p. 54-
55) 
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Fábio França 

“As atividades de relações públicas se traduzem por 
influências discretas, não vendedoras, mas cujas 
consequências são valiosíssimas para o desejo de compra do 
consumidor. São atividades que dão suporte ao esforço da 
propaganda e de merchandising, conseguindo-lhes uma 
dimensão maior. Relações Públicas desenvolvem certas 
atividades que, associando nomes e marcas de produtos 
conferem o prestígio da empresa ao produto e, atualmente, 
essa maneira de agir é indispensável para um moderno 
esforço de vendas” (GRUNIG, FERRARI, FRANÇA, 2009, p. 
215) 

Maria Aparecida Ferrari 

"Busca um ponto de equilíbrio entre os objetivos do interesse 
público e privado, e sua ação se dá por meio da obediência a 
princípios corporativos que servem de base para o 
estabelecimento do relacionamento eficaz das organizações e 
com os públicos específicos" (GRUNIG, FERRARI, FRANÇA 
2009, p. 159) 

James Grunig 

"As relações públicas contribuem para a eficácia 
organizacional quando auxiliam na reconciliação dos objetivos 
da organização com as expectativas de seus 
públicos estratégicos. Essa contribuição tem valor monetário 
para a organização. As relações públicas contribuem para a 
eficácia ao construir relacionamentos de qualidade e de longo 
prazo com públicos estratégicos. As relações públicas muito 
possivelmente contribuem para a eficácia quando o executivo 
de relações públicas é membro da coalizão dominante, 
participa do estabelecimento dos objetivos da organização e 
auxilia na identificação dos públicos externos mais 
estratégicos" GRUNIG, FERRARI, FRANÇA (2009, p.41) 

International Public Relations 

Association - IPRA 

"É o esforço deliberado, planificado e permanente para 
estabelecer uma compreensão entre pessoas ou organizações 
e a comunidade em geral" 

Associação Brasileira de 

Relações Públicas - ABRP 

"Relações Públicas são a atividade e o esforço deliberado, 
planejado e contínuo que visa estabelecer e manter a 
compreensão mútua entre uma instituição pública ou privada e 
os públicos aos quais esteja direta ou indiretamente ligada" 

Fonte: Quadro elaborado a partir da análise dos conceitos de Relações Pública, 

2016. 
 

Em um universo com múltiplos conceitos para explicar Relações Públicas, 

conhecer as funções da atividade auxilia sua compreensão. Para entender suas 

funções, Simões chama atenção primeiramente para os objetos no processo de 

Relações Públicas ao apresentá-los como  

 
A organização e os públicos em estado de sistema e o conflito ou a 
cooperação em condição de probabilidade iminente. Sua dinâmica é 
condicionada pelos eventos que se sucedem no sistema, em diversas 
dimensões, mas principalmente na relação de poder entre a organização e 
seus públicos, no confronto entre as políticas e as ações para a consecução 
da missão organizacional com os interesses, as expectativas e os objetivos 
específicos de cada um dos públicos” (SIMÕES, 2001, p. 34) 
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O autor identifica as quatro funções básicas que definem a atividade de 

Relações Públicas como: diagnóstico, prognóstico, assessoramento e 

implementação. Segundo ele, as duas primeiras são essenciais para efetuar as duas 

últimas e por isso devem ocorrer sempre nessa sequência. Sobre o diagnóstico, 

Simões o define como “a conclusão da análise de como se encontra a organização 

em face dos interesses de todos os seus públicos” (SIMÕES, 2001, p. 36). Nesta 

primeira fase, ocorre a busca de dados sobre a organização, “sua missão, seus 

públicos, seus interesses, os canais de comunicação com o público e também sobre 

a conjuntura local, regional, do país, e muitas vezes mundial” (Idem, p. 36) 

Após o levantamento dos dados, segue-se para o prognóstico, quando o 

profissional de Relações Públicas deverá prever as possibilidades de ocorrerem 

ações internas e externas caso nenhuma alteração seja realizada pelos líderes nas 

políticas organizacionais. E para que essas modificações sejam implantadas, surge 

a terceira função, o assessoramento, que sugere as alternativas que deverão ser 

escolhidas pelos líderes para “que venham gerar a integração de interesses com os 

agentes de influências ou a evitar conflitos no processo decisório” (SIMÕES, 2001, 

p. 37). Por fim, deve-se implantar os projetos de comunicação na busca pelo diálogo 

democrático entre a organização e seus públicos de interesse. Todas as funções de 

Relações Públicas deverão ser realizadas a partir dos princípios da ética e da 

estética, ou seja, os discursos e as ações devem ser legítimos e executados de 

maneira bem pensada e planejada.  

Andrade (1993) propõe um processo de Relações Públicas que contempla 

seis fases para sua implantação, sendo considerado por Fortes o processo que 

abrange a finalidade principal da atividade por ser “perene, adaptável e sensível ao 

tempo, admite a flexibilidade, simultaneidade e correlação entre as suas fases por 

privilegiar, basicamente, o completo estudos dos públicos” (FORTES, 2002, p. 47).  

Para Andrade, a primeira fase consiste na determinação e identificação do 

grupo como público, seguida da avaliação de seu comportamento. Na terceira fase, 

é realizado um levantamento das condições internas da organização, para que seja 

possível revisar e ajustar a política administrativa organizacional, com o objetivo se 

implantar um programa de comunicação. Por fim, deve-se controlar e avaliar os 

resultados obtidos com este programa de comunicação na organização (ANDRADE, 

1993, p. 89–101). As funções básicas, segundo Fortes, são: pesquisa, 
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assessoramento, coordenação, planejamento, execução, controle e avaliação 

(FORTES, 2002, p. 47). 

Com a visão dessas funções ampliada, já é possível entender Relações 

Públicas como parte de um sistema organizacional, onde exerce funções essenciais 

e específicas, e que não pode ser considerada de forma isolada. Kunsch afirma ao 

explicar esse conceito de Relações Públicas 

 
Primeiro, porque são parte integrante do sistema organizacional, como os 
muitos outros existentes e que operam o no macrossistema ambiental. 
Segundo, porque, para sua atuação de fato contribuir para agregar valor e 
ajudar as organizações a cumprir sua missão e alcançar seus objetivos 
globais, não poderão prescindir da interação com as outras áreas, numa 
perspectiva de comunicação integrada (KUNSCH, 2003, p. 99) 

  

Outra abordagem sobre as funções essenciais para o planejamento e gestão 

de Relações Públicas, são especificadas por Kunsch como: a função administrativa, 

a função estratégica, a função mediadora e a função política. A primeira diz respeito 

à comunicação dentro da organização, que dá apoio, orienta e assessora todos os 

setores sobre como se relacionar com os diferentes públicos, ao adotar técnicas e 

instrumentos, de massa e dirigido, apropriados para cada um. 

Já a função estratégica refere-se às práticas que ajudarão a organização “a 

atingir seus objetivos, cumprir sua missão, desenvolver sua visão e cultivar seus 

valores” (KUNSCH, 2003, p. 103). Cabe à função mediadora promover o diálogo 

entre a organização e seus públicos, baseada no modelo simétrico de duas mãos da 

comunicação28, e intermediar essas relações. A quarta função, política, trata do 

gerenciamento de conflitos e questões controversas e se caracteriza como a função 

que mais de distancia em relação ao marketing.  

A multiplicidade de definições acerca de Relações Públicas ilustra a 

necessidade de se validar a profissão em termos legais. Com o propósito de 

apresentar esclarecimentos e sanar dúvidas que surgiram nos Conselhos Regionais 

de Relações Públicas acerca da prévia regulamentação da atividade, foi publicada a 

Resolução Normativa n. 4329 em 24 de agosto de 2002. Entre os esclarecimentos 

sobre as práticas de Relações Públicas, destaca-se parte do artigo 3o, inciso I, aqui 

                                                 
28 Segundo Kunsch, trata-se do modelo em que as relações públicas devem buscar o equilíbrio entre 
os interesses da organização e de seus públicos. 
29 Resolução Normativa n. 43, de 24 de agosto de 2002 disponível em 
<http://www.conferp.org.br/?p=407> Acesso em 29 mai 2016.  
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reproduzido, sobre as funções específicas da atividade no que tange a informação 

de caráter institucional entre a entidade e o público, através dos meios de 

comunicação 

 
1) elaborar, coordenar, implantar, supervisionar e avaliar: a) 
planejamento estratégico da comunicação; b) comunicação 
corporativa; c) campanhas institucionais de informação, integração, 
conscientização e motivação dirigidas a público estratégico e à 
informação da opinião pública e em apoio à administração, recursos 
humanos, marketing, vendas e negócios em geral; 
2) coordenar, implantar, supervisionar, avaliar, criar e produzir 
material que, em essência, contenha caráter institucional da 
organização e se enquadre no escopo da comunicação 
organizacional e são conhecidos por newsletters e boletins 
informativos eletrônicos ou impressos, house-organs, jornais e 
revistas institucionais de alcance interno ou externo, relatórios para 
acionistas, folhetos institucionais, informações para imprensa, 
sugestões de pauta, balanços sociais, manuais de comunicação, 
murais e jornais murais;  
3) elaborar planejamento para o relacionamento com a imprensa: 
a)definir estratégia de abordagem e aproximação; b)estabelecer 
programas completos de relacionamento; c)manter contato 
permanente e dar atendimento aos chamados e demandas; 
d)elaborar e distribuir informações sobre a organização, que digam 
respeito às suas ações, produtos, serviços, fatos e acontecimentos 
ligados direta ou indiretamente a ela, na forma de sugestões de 
pauta, press releases e press kits, organizar e dirigir entrevistas e 
coletivas; e)criar e produzir manuais de atendimento e 
relacionamento com a imprensa; f)treinar dirigentes e executivos 
para o atendimento à imprensa, dentro de padrões de 
relacionamento, confiança e credibilidade;  
4) desenvolver estratégias e conceitos de comunicação institucional 
por meios audiovisuais, eletrônicos e de informática, Internet e 
Intranet; 
 5) definir conceitos e linhas de comunicação de caráter institucional 
para roteiros e produção de vídeos e filmes;  
6) organizar e dirigir visitas, exposições e mostras que sejam do 
interesse da organização (Resolução Normativa n° 43, 2002). 

 

Neste trabalho, vale citar ainda que, de acordo com a Resolução Normativa n° 

43, também são funções específicas de Relações Públicas pesquisar, desenvolver, 

implementar, coordenar e avaliar: atividades de Relações Governamentais, como 

lobby e cerimonial; códigos de ética e de valores das organizações; pesquisas de 

opinião pública para fins institucionais; ações de comunicação em situação de crise 

e de emergência. 

Baseado nessas funções específicas, é possível afirmar que a prática das 

atividades de Relações Públicas é abrangente, mas que envolve, em sua essência, 
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técnicas e instrumentos de comunicação para a criação de políticas e estratégicas 

com o objetivo de atender às necessidades da organização na busca pelo 

relacionamento eficaz com seus públicos. Para o desenvolvimento do estudo de 

caso aqui proposto, serão adotadas as definições de Relações Públicas segundo 

França, Ferrari e Grunig. 

 

 

 
  

3.1.1 Públicos  
 

 De acordo com a versão digital do dicionário Michaelis30, o termo, quando 

adjetivo, significa “pertencente ou relativo a um povo ou ao povo; que serve para 

uso de todos; comum; que é conhecido de todos, notório, vulgar”, entre outras 

definições. Já quando substantivo, é “o povo em geral; grupo de pessoas reunidas 

para assistir a uma cerimônia, a um comício, a um espetáculo etc.”. Já o significado 

da palavra público para Relações Públicas difere-se de todas essas definições e é 

reconhecido como o elemento estratégico ou de interesse, visto que é a razão de ser 

das relações e obrigatório para a existência de Relações Públicas. 

 De volta à Resolução Normativa n° 43, público estratégico ou de interesse é 

um “segmento definido como sendo portador de interesses mútuos e comuns com a 

organização”, que pode ser formado por 

 
Funcionários; acionistas; fornecedores; comunidade; imprensa; clientes; 
governo; entidades de classes, associações e organizações não-
governamentais; entidades do Terceiro Setor e benemerentes e com 
qualquer outro tipo de público que seja caracterizado por interesse em 
comum em relação à organização (Resolução Normativa n° 43, 2002). 

 

 Como visto, cada organização possui diversos públicos de interesse, também 

conhecidos na área como stakeholders. Essa denominação, segundo França, foi 

elaborada por Freeman em 1984 e caracteriza o público “pelo critério de poder, 

considerando a capacidade que ele tem de afetar as organizações ou de ser afetado 

por elas” (FRANÇA, 2009, p. 299). O autor completa que, através de Carroll (1988), 

                                                 
30 Disponível em <http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/> Acesso em 29 maio 2016 
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os stakeholders são “os acionistas, o governo, os consumidores e os grupos ativistas 

de consumidores, funcionários, as comunidades representativas e a mídia” (Idem, p. 

299).  

Como esperado, com as diversas correntes que definem Relações Públicas, a 

segmentação dos públicos de interesse também é abrangente, mas todas 

convergem com a afirmação de que é fundamental identificá-los e conhecê-los para 

que as organizações alcancem relacionamentos bem-sucedidos com eles, por 

motivos institucionais, promocionais e de negócio. De acordo com França, a partir de 

uma visão macro, diversos autores, como Azevedo, Lesly e Wilcox, conceituam os 

públicos em duas categorias: internos e externos. Já autores como Hebe Wey e 

Cândido Teobaldo de Souza Andrade incluíram uma terceira categoria: o público 

misto, que estão ligados de alguma forma à organização que não se enquadram 

apenas como interno ou externo exclusivamente.  

Na sociedade contemporânea, essas denominações devem ser vistas sob um 

reposicionamento teórico. Segundo Simões, “é imprescindível identificá-los, analisá-

los e referenciá-los quanto ao poder que possuem de influenciar os objetivos 

organizacionais, obstaculizando-os ou facilitando-os” (SIMÕES, 1995, p. 131). O 

autor propõe a classificação a partir da tipologia de Lucien Matrat que se baseia na 

relação de poder entre a organização e seus públicos, a saber: público de decisão, 

aquele que permite o exercício das atividades organizacionais, como o governo; 

público de consulta, representa aqueles que são consultados antes de qualquer 

ação, como acionistas e entidades de classe; público de comportamento, são 

funcionários, clientes e consumidores que podem agir a favor ou contra a 

organização; e público de opinião, que influencia a organização através de seu 

ponto de vista, como líderes de opinião. 

Outras classificações também são encontradas, como a “Teoria Situacional 

de Públicos” proposta por Grunig e Hunt (1989, 1997; 1984) a partir do critério de 

envolvimento e da capacidade que essas pessoas possuem de agir passiva ou 

ativamente para solucionar problemas, que chama atenção por considerar as 

pessoas que não possuem relação com as organizações. França mostra que são 

considerados quatro tipos de públicos 

 
o não público, com o qual não se estabelece relacionamento; o público 
latente, que é passivo, mas poderá ser considerado um público potencial se 
for informado sobre a empresa; o público consciente, que reconhece a 
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existência de um problema e pode tentar resolvê-lo; o público ativo, que 
conhece os problemas e se envolve com a organização, podendo lhe ser 
favorável ou hostil (FRANÇA, 2009, p. 299) 

 

Após diversas conceituações de públicos, França identificou a necessidade 

de uma classificação lógica de públicos, que seria precisa e de caráter universal a 

qualquer tipo de relação e ao que se pretende alcançar com ela. Essa classificação 

lógica proposta pelo autor é definida a partir de três critérios: grau de dependência, 

que define os públicos essenciais; grau de participação, para identificar o público 

não-essencial; e nível de interferência, que define a rede de concorrentes e de 

comunicação. 

Para oferecer um conhecimento detalhado de cada um, será aqui 

representado um quadro elaborado pelo autor: 

 

Quadro 3 – Demonstrativo da conceituação lógica de públicos 
Públicos essenciais 

I – Públicos essenciais: a 
organização deles depende 
para sua constituição, 
manutenção de sua estrutura, 
sobrevivência e execução das 
atividades-fim. Nível de 
dependência situacional, 
variará de acordo com a 
natureza e os interesses de 
cada organização. 

1. Constitutivos da organização: 
garantem a existência, 
manutenção, sobrevivência da 
organização, oferecendo todos 
os recursos para sua 
constituição e operação. São os 
empreendedores que criam e 
correm o risco do negócio ou o 
autorizam: investidores, sócios, 
presidentes, diretores, governo 

  

  2. Não-constitutivos ou de 
sustentação: imprescindíveis; 
não interferem diretamente na 
constituição da empresa, mas na 
sua viabilização, enquanto 
colaboram para a execução das 
atividades-fim. São formados 
pelos empregados, 
fornecedores, clientes, 
revendedores, sócios de clube, 
alunos de instituições 
particulares 

a) Primários: a empresa 
depende deles para a 
viabilização do seu 
empreendimento: gozam de 
maior estabilidade na relação 
com a empresa por estarem 
envolvidos com ela de modo 
legal e permanente. São 
formados por: fornecedores de 
matéria-prima, insumos 
básicos, colaboradores diretos                                                
b) Secundários: contribuem 
para a viabilização da empresa 
em nível de menor 
envolvimento e participação; 
estabilidade menor em relação 
à empresa. São formados por: 
fornecedores de produtos não 
essenciais, empregados 
terceirizados, temporários. 

Públicos não-essenciais 
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II – Públicos não-essenciais 
ou especiais: não participam 
das atividades-fim; não ligados 
a fatores produtivos, mas à 
prestação de serviços, à 
intermediação política ou social. 
Atuam externamente na 
promoção institucional ou 
mercadológica da empresa ou 
intermediando relacionamentos 
com entidades organizadas e 
com a comunidade. 

1. De consultoria e promoção Representados por empresas 
externas prestadoras de 
serviços; oferecem colaboração 
qualificada. Exemplos: 
agências de relações públicas, 
de propaganda, consultorias 

  2. Setoriais associativos Representados por 
associações de classe e de 
categorias empresariais. As 
empresas filiadas têm diferente 
nível de envolvimento e 
participação, mas há sempre 
laços legais que garantem a 
representatividade das 
associações. Exemplos: 
associações de classe, 
setoriais, patronais, comerciais, 
conselhos profissionais etc. 

  3. Setoriais sindicais São os sindicatos patronais e 
de trabalhadores. São diversos 
em suas finalidades, mas 
ambos defendem interesses 
classistas. 

  4. Setoriais comunitários Existem na comunidade 
múltiplos públicos. Devem ser 
considerados dentro do sistema 
administrativo jurídico-político 
da comunidade; poderes: 
executivo, legislativo, judiciário; 
demais organizações e 
associações da comunidade. 

III – Públicos de redes de 
interferência: representam 
públicos especiais do cenário 
externo às empresas; pelo seu 
poder operacional ou 
representativo podem exercer 
fortes influências no 
desempenho das organizações 
e no seu conceito público. 

1. Rede de concorrentes Representam qualquer tipo de 
organização que oferece ao 
mercado produtos e serviços 
similares aos de outras 
organizações. A concorrência 
pode ser direta, indireta, com 
características locais, regionais, 
nacionais e internacionais. 

  2. Rede de comunicação de 
massa 

As redes de comunicação 
centralizadas na mídia de 
massa, em particular na 
imprensa, representam 
permanentes ameaças a 
qualquer organização. Público 
especial, de características 
exclusivas; pode interferir na 
legitimação ou não das 
organizações pelo seu alto 
poder de persuasão. 

Fonte: Artigo disponível em: http://www2.metodista.br/agenciarp/ffranca.pdf Acesso 
em 29 maio 2016 
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Ainda segundo o autor, é importante conhecer as diferentes classificações de 

públicos, para então adotar a conceituação que mais se adeque às necessidades e 

à natureza da organização em questão. O mesmo destaca que, para um plano de 

comunicação que resulte na construção de relacionamento com os públicos, deve-se 

escolher um padrão e não adotar mais de uma classificação para a mesma 

organização (FRANÇA, 2009, p. 298). Para o estudo de caso aqui proposto, a 

classificação de públicos segundo França será adotada para a identificação dos 

públicos do objeto de estudo, Magic Village. 

Passada a clara determinação dos públicos, chega o momento de traçar 

estratégias para o planejamento de Relações Públicas com todos seus diferentes 

públicos, e também identificar qual conceito e técnicas de comunicação será 

utilizada: estratégica, dirigida ou integrada. 

 

3.2 Comunicação e Relações Públicas 
 

Sabe-se que a comunicação é característica dos seres humanos desde sua 

origem e que, hoje, está presente em quase todos os elementos da 

contemporaneidade. De acordo com Bordenave, a comunicação e a sociedade 

coexistem e dependem uma da outra, como necessidades básicas do ser humano 

de se relacionar e se expressar (BORDENAVE, 1997, p. 17). Para compreender 

como se dá a comunicação destaca-se aqui a importância de conhecer seus 

elementos: a realidade ou o ambiente onde a comunicação acontecerá, o emissor e 

o receptor ou os interlocutores que participarão, o conteúdo a ser compartilhado, os 

signos e os meios que serão utilizados para representar e passar tal conteúdo que 

se deseja comunicar.  

Com todos esses elementos, se pressupõe que haverá um diálogo, ou seja, 

que o receptor da mensagem terá uma reação a respeito do conteúdo recebido e 

retornará uma nova mensagem ao emissor. Conhecido o processo de comunicação, 

nota-se a importância de todos seus elementos para que a comunicação ocorra de 

forma dinâmica, e também torna possível diferenciar que, a falta dessa reação, 

também conhecida como feedback, faz com que ocorra apenas a informação da 

mensagem, e não sua comunicação.  
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No cenário atual, marcado pela velocidade das transformações sociais e pela 

grande quantidade de informações impulsionada pelo avanço das tecnologias, a 

comunicação é fundamental para que as relações humanas e institucionais se 

aprofundem, ao passo de que é a responsável por fazer acontecer a interação entre 

pessoas e/ou organizações. Seguindo esta ótica de comunicação bilateral, a 

atuação das Relações Públicas se torna indispensável para que as organizações 

interajam com a sociedade e estabeleça relacionamentos com seus stakeholders, de 

forma a aproveitar as informações e conquistar opinião pública favorável em um 

ambiente de competitividade. 

Dentro da comunicação, as Relações Públicas estão caracterizadas pela 

aplicação de três conceitos e técnicas, segundo Artigo 1, parágrafo 3, da Resolução 

Normativa n° 43: 

 
I) comunicação estratégica, com o objetivo de atingir de forma 
planificada os objetivos globais e os macro-objetivos para a 
organização; 
II) comunicação dirigida, com o objetivo de utilizar instrumentos 
para atingir públicos segmentados por interesses comuns; 
III) comunicação integrada, com o objetivo de garantir a unidade no 
processo de comunicação com a concorrência dos variados setores 
de uma organização. 

 

Em outras palavras, as Relações Públicas são estratégicas pois, através de 

planejamento estratégico, atingem toda a organização através de uma visão ampla e 

sistêmica; são dirigidas ao ponto que são utilizados recursos e técnicas específicos 

para a comunicação com cada tipo de público; e devem ser integradas para que a 

comunicação organizacional seja estruturada e o discurso e a linguagem da 

organização sejam unificados. 

 Deste modo, Ficanha e Schied enfatizam que 

 
os conceitos que envolvem a comunicação estratégica, dirigida e integrada 
são amplos e formam um conjunto de instrumentos e ações que viabilizam a 
comunicação na organização, constituindo-se como fortes aliados para o 
desenvolvimento de um processo comunicacional eficaz. Assim, num 
ambiente competitivo, a comunicação organizacional se torna fator 
estratégico no desenvolvimento empresarial (FICANHA; SCHIED, 2015, p. 
8). 

  

De acordo com Ferrari, no contexto das organizações, a comunicação 

enquanto função pode ser vista através de três dimensões, sem perder sua 
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singularidade. São elas: a organizacional, a corporativa31 e a estratégica32. (GRUNIG, 

FERRARI, FRANÇA, 2009, p. 155). Para o desenvolvimento deste trabalho, é 

importante compreender a primeira, comunicação organizacional, cuja denominação 

costuma ser confundida com a atividade de Relações Públicas, é definida pela 

autora como 

 
A comunicação organizacional trata dos fluxos de relacionamento entre a 
alta direção, que são os membros responsáveis por estabelecer as políticas, 
normas e identidade organizacional e definem as estratégias, e todos os 
públicos constitutivos essenciais e não essenciais (França, 2009) de 
relacionamento da organização. Contemporaneamente, a comunicação 
organizacional é vista como o processo que visa a conseguir o equilíbrio 
sustentável entre a visão e a missão estabelecidas pela coalizão dominante 
e as expectativas daqueles que compõem a organização, na busca de uma 
rede sistêmica que permita uma satisfação de ambos os lados: públicos e 
organização (GRUNIG, FERRARI, FRANÇA, 2009, p. 156). 

  

Assim, a comunicação organizacional busca entender todas as modalidades 

de comunicação da organização, seu funcionamento e suas aplicações, no âmbito 

do sistema social global, e ainda se configura como fator estratégico para agregar 

valor aos objetivos organizacionais. Para Kunsch, a ideia de comunicação 

organizacional contempla uma visão abrangente, não só relacionada à 

complexidade da comunicação nas organizações, como também “os 

relacionamentos interpessoais, a dimensão da comunicação, além da função 

estratégica e instrumental” (KUNSCH, 1997, p. 113). A autora explana sobre a 

comunicação organizacional ao mostrar que 

 
Estuda o fenômeno comunicacional do agrupamento de pessoas que 
integram uma organização e a ela se ligam em torno de uma cultura e de 
objetos comuns. Busca compreender todo o sistema, funcionamento, 
processos, fluxos, redes, barreiras, meios, instrumentos, níveis de recepção 
da comunicação que é gerada no dia a dia organizacional e as implicações 
que estão imersas nesse contexto. Analisa ainda as manifestações e 
expressões discursivas que se configuram nas diferentes modalidades 
comunicacionais para se relacionar com os agentes ou grupos internos e 

                                                 
31 Para Ferrari, “a comunicação corporativa cuida da formulação dos elementos de identidade, audita 
a imagem percebida pelos públicos e desenvolve projetos para reforçar a reputação positiva da 
organização. Preocupa-se em estabelecer um perfil consequente entre a marca e as ações 
organizacionais e, também coordenar e controlar o fluxo da comunicação interna e externa para obter 
coerência entre o discurso e a prática” (2009, p. 156). 
32 “A comunicação estratégica é o processo que busca a conquista dos objetivos organizacionais e 
que só terá sentido quando estiver direcionado para os objetivos do negócio e também desenvolver 
significados compartilhados, transcender a dimensão tangível dos produtos e serviços, e gerar um 
conceito em torno do qual poderá manter seus vínculos internos e estabelecer relacionamentos com 
os diferentes setores da sociedade” (FERRARI, 2009, p. 156) 
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externos da organização, isto é, os públicos, a opinião pública e a 
sociedade, por meio da Comunicação Administrativa, Comunicação Interna, 
Comunicação Institucional e Comunicação Mercadológica. Todo esse 
conjunto forma o mix do que chamo de Comunicação Organizacional 
Integrada” (KUNSCH, 2009, p. 113). 

 

A autora introduz o conceito de Comunicação Organizacional Integrada, ao 

chamar atenção para as quatro áreas da comunicação organizacional. A primeira 

delas, a comunicação administrativa, diz respeito à troca de informações dentro de 

uma organização que visa maior eficiência, através de normas e procedimentos para 

a realização dos aspectos internos e administrativos. A comunicação interna, 

segundo o Plano de Comunicação Social da empresa Rhodia S.A., pioneira desse 

formato no Brasil, é “uma ferramenta estratégica para a compatibilização dos 

interesses dos empregados e da empresa, através do estímulo ao diálogo, à troca 

de informações e de experiências e à participação de todos os níveis” (RHODIA, 

1985 apud KUNSCH, 2003, p. 154).  

A comunicação institucional é a responsável por enfatizar a missão, visão, 

valores e as políticas organizacionais interna e externamente, ou seja, é a área da 

Comunicação Organizacional Integrada que deve ser atribuída aos profissionais de 

Relações Públicas por sua essência estratégica. É através da comunicação 

institucional que a imagem e a identidade corporativa da organização serão 

trabalhadas para que sejam percebidas como positivas pela opinião pública. 

Segundo Kunsch, essa área “visa criar relações confiantes e construir reputação 

positiva com todo o universo de públicos” (KUNSCH, 2009, p. 115). A autora 

considera atividades da comunicação institucional: identidade corporativa, imagem 

corporativa, assessoria de imprensa, jornalismo empresarial, publicidade 

institucional, editoração de multimídia, marketing social e cultural (Idem, 2009, p. 

114). 

Por fim, no composto de Comunicação Organizacional Integrada está a 

comunicação mercadológica, ligada diretamente ao marketing de negócios e que 

possui o objetivo de “persuadir o consumidor para adquirir um bem ou serviço” 

(KUNSCH, 2009, p. 115). Segundo a autora, são atividades da comunicação 

mercadológica: publicidade, promoção de vendas, feiras e exposições, marketing 

direto, merchandising e venda pessoal. Ao conhecer essas quatro áreas da 

Comunicação Organizacional Integrada, é notável que deve haver sinergia para que 

todas trabalhem de forma conjugada, estratégica, e atrelada às novas exigências da 
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sociedade contemporânea para o sucesso da organização. Nesse contexto, Kunsch 

afirma que 

 
Cada vez mais se evidencia o fato de que a comunicação organizacional 
como um todo, incluindo a institucional, a mercadológica e a interna, é o 
melhor caminho para formar e consolidar um bom conceito para empresas, 
produtos e serviços. A comunicação integrada passa a ser uma arma 
estratégica para a sobrevivência e o desempenho de uma organização em 
uma realidade complexa e que se altera de forma muito rápida (KUNSCH, 
1997, p.149).  

 

Estabelecidos esses conceitos sobre o papel da comunicação nas 

organizações e com a visão de onde as Relações Públicas se encaixam nesse 

composto, evidencia-se que atualmente a comunicação nas organizações deve 

possuir papel estratégico e essencial, e deixar de servir de apoio para outros 

departamentos como anteriormente se pensava. Para o desenvolvimento deste 

trabalho, é importante compreender qual a perspectiva das empresas hoteleiras 

sobre a comunicação e seus propósitos. 

 

 3.3 A comunicação na organização hoteleira 
 

  A atividade hoteleira, inserida na área de serviços como subsetor turístico, 

oferece basicamente serviços de acomodação e alimentação para públicos que, em 

sua grande maioria, estão distantes de sua cidade e de suas casas. Conforme visto 

no capítulo anterior, é correto afirmar que a atividade hoteleira é uma das mais 

antigas do mundo e que, com o desenvolvimento das sociedades, o setor se 

reinventa para conquistar a satisfação dos hóspedes e garantir sua fidelidade. Boa 

parte da evolução do setor hoteleiro, para o que se vê hoje, deve-se ao suíço César 

Ritz (23 de Fevereiro de 1850 – 24 de Outubro de 1918, considerado o pai da 

hotelaria moderna e “o rei dos hoteleiros e o hoteleiro dos reis33”.  

Ritz começou sua carreira em um hotel em Paris e anos depois fundou seus 

próprios hotéis, com destaque para o luxuoso Hotel Ritz em Paris, em 1898. 

Responsável pela filosofia que afirma que o cliente nunca está errado, Ritz 

acreditava na qualidade dos serviços como diferenciação, sendo o primeiro a 
                                                 

33 'The King of Hoteliers and The Hotelier of Kings' disponível em 
http://www.cesarritzcolleges.edu/en/simple/about/be-inspired-by-cesar-ritz-1173 Acesso em 29 maio 
2016. 
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oferecer serviço de quarto centralizado na recepção do hotel, dando início a ideia da 

atenção dirigida ao cliente. Sua paixão pela excelência nos serviços definiu o padrão 

da hotelaria e da gastronomia atual, existindo na Suíça a Escola de Hotelaria César 

Ritz. Segundo Corrêa, Ritz era 

 
Conhecido como grande anfitrião, atraía a realeza magnatas e gente 
mundialmente famosa para seus hotéis e festas. Criou um novo conceito de 
hotel, com serviço completo e personalizado, com quartos espaçosos com 
banheiro e decoração primorosa. Na área de gastronomia, criou luxuosos 
restaurantes, com excelente adega, música de orquestra (traje a rigor 
obrigatório nos jantares). A iluminação era cuidadosamente estudada para 
valorizar não somente o restaurante, mas também seus frequentadores” 
(CORRÊA, 2016, p. 451) 

 

 No caminho de excelência de serviços, as organizações hoteleiras atuais 

devem concentrar seus esforços para, além de oferecer o que os hóspedes esperam 

delas e garantir sua satisfação, surpreendê-los com outros serviços que agregam 

valor à experiência longe de casa e com colaboradores bem treinados, motivados, e 

alinhados com a imagem positiva que o hotel espera passar, visto que a oferta de 

meios de hospedagem é grande e é preciso encontrar vantagens para se diferenciar. 

Nesta perspectiva, as empresas hoteleiras devem se voltar à hospitalidade 

como estratégia para o desenvolvimento do relacionamento com seus públicos, 

sendo este último considerado por Serson um dos aspectos mais importantes no que 

tange a excelência na prestação de serviços (1999, p. 59). Retoma-se aqui o 

conceito de hospitalidade definido como relacionamento por Lashley e Morrison 

(2004) e a necessidade básica do ser humano de se relacionar e se expressar 

estabelecida como comunicação por Bordenave (1997) para se compreender a 

comunicação na hotelaria.  

Castelli estabelece que “o processo da hospitalidade está fortemente 

imbricado com o processo de comunicação. Constituem a cara e a coroa de uma 

moeda. Dificilmente exerce-se a hospitalidade sem que haja, concomitantemente, 

uma excelente comunicação” (CASTELLI, 2010, p.88). Do ponto de vista da 

comunicação organizacional integrada, a hospitalidade na comunicação 

mercadológica deve ser trabalhada como vantagem competitiva e fator determinante 

na escolha do hóspede por determinado meio de hospedagem, na busca de se 

trazer elementos da hospitalidade social, voltados às necessidades e experiências 
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únicas, atividades personalizadas e em pequena escala, e não apenas da 

hospitalidade comercial.  

A comunicação interna deve estar voltada à hospitalidade com o propósito de, 

segundo Assmann em sua monografia34, “proporcionar espaços que permitam a 

troca, o diálogo, a interação, transformando a hospitalidade em um conhecimento 

compartilhado por toda a equipe, bem como um valor enraizado na cultura 

organizacional35” (ASSMANN, 2012, p. 85). Desta forma, a comunicação passa a ser 

elemento essencial para capacitar, engajar os funcionários e mantê-los 

comprometidos com a qualidade dos serviços. Na comunicação institucional, o 

princípio da hospitalidade deve estar atrelado à identidade e à imagem corporativa, 

com o objetivo de transmitir a ideia do acolhimento e do bem-receber em todos os 

pontos de contato da empresa hoteleira com seus públicos.  

Assim, percebe-se que ao aplicar o conceito da hospitalidade na comunicação 

organizacional integrada das empresas hoteleiras, as mesmas se beneficiariam ao 

proporcionar um ambiente hospitaleiro que, partindo da comunicação interna e 

institucional, seria refletido e explorado pela comunicação mercadológica para atrair 

os hóspedes, e então se praticar a arte do bem receber. Sobre a hospitalidade na 

comunicação interna para os colaboradores, Castelli mostra que 

 
Saber implementar bons relacionamentos entre colaboradores, e entre 
colaboradores-clientes, é um desafio colocado para as empresas que 
almejam alcançar o triunfo. O desenvolvimento dessas interfaces, capazes 
de encantar o outro, o cliente, oportunizando-lhe uma experiência ímpar, 
dificilmente será alcançado sem um agir com atitude hospitaleira por parte 
de todos os colaboradores (CASTELLI, 2010, p. 33)  

 

Ainda segundo o autor, sobre a hospitalidade aliada à qualidade do serviço 

oferecido através da relação e comunicação com o público consumidor 

 
dificilmente, o hotel poderá atender às necessidades, aos desejos e às 
expectativas dos viajantes, agregando valor à sensibilidade, sem uma 
estrutura física e um atendimento perfeitamente adequados, pressupostos 
do processo de hospitalidade” (CASTELLI, 2010, p. 157). 

 

                                                 
34 Disponível em http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/54332/000855570.pdf?sequence=1 
Acesso em 29 maio 2016 
35 Segundo Chiavenato, cultura organizacional é “o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos 
através de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhados por todos os membros da 
organização” (CHIAVENATO, p. 138) 
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 Como sugerido por Castelli, alguns pesquisadores corroboram a questão do 

desafio das empresas hoteleiras, no contexto contemporâneo, de atuar baseadas 

nos princípios da hospitalidade, através de uma prática orientada para a 

convivência, cortesia, respeito e generosidade. Segundo Assmann, muitas 

organizações não dão a importância necessária a esses conceitos e não possuem a 

cultura da hospitalidade como estratégia de comunicação em seus negócios. Ela diz 

ainda que, sem essa perspectiva, as organizações passam a exercer um 

atendimento mecânico, frio e automática. Sobre o emprego da comunicação nas 

organizações hoteleiras pesquisadas em sua monografia, a autora constatou que 

 
A maioria das organizações analisadas, não têm departamento de 
comunicação na unidade ou na rede como um todo. Já as que têm, essa 
não participa ativamente no processo de hospitalidade. Assim, o 
responsável pelos programas de hospitalidade, bem como pela 
comunicação interna, é o departamento de RH, tendo, em alguns 
empreendimentos, o auxílio da gerência. Descobriu-se que nos hotéis que 
desenvolvem programas de hospitalidade formalizados, a comunicação 
desse valor também acontece de maneira formal, ou seja, através de 
documentos oficiais, como manuais de apresentação, livros, murais, 
quadros, cartões. Porém, notou-se que alguns desses empreendimentos 
reduzem a comunicação à transmissão de informações, em uma visão linear 
e assimétrica, sem participação ativa dos funcionários (ASSMANN, 2012, p. 
85) 

 

 Nota-se que, a partir de Assmann, existe um esforço das empresas hoteleiras 

em adotar a hospitalidade como estratégia. Porém, ainda não consideram a 

comunicação como fundamental para seu desenvolvimento, principalmente no que 

diz respeito à comunicação interna. Ao partir dessa premissa, torna-se significativo 

para este trabalho contextualizar a priorização da comunicação para o público 

externo adotada pelas empresas hoteleiras, segundo Junqueira e Wada36 

constataram em pesquisa realizada em 2011. As autoras afirmam que 

 
As organizações pesquisadas assumem a priorização pelos consumidores e 
agenciam os outros grupos com o objetivo de proporcionar a esse 
stakeholder a melhor satisfação. É pelo intermédio dessa articulação em 
prol do consumidor que se institui a troca entre organizações e seus 
stakeholders, confiando na premissa de que consumidor satisfeito assegura 
a rentabilidade do negócio e esta por sua vez é revertida para os outros 
grupos envolvidos (JUNQUEIRA; WADA, 2011, p. 122) 

  

                                                 
36 Disponível em http://www.revistaiberoamericana.org/ojs/index.php/ibero/article/view/1842/pdf 
Acesso em 29 maio 2016 
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Percebe-se que, no mercado hoteleiro, há uma distância entre trabalhar 

primeiramente a comunicação focada nos funcionários em nome da hospitalidade e 

priorizar a comunicação para consumidores, enxergando os funcionários apenas 

como ferramentas para a satisfação dos hóspedes. Castelli lembra que a empresa 

hoteleira é uma das organizações que possuem a missão de suprir as necessidades 

humanas. De acordo com o autor, “as organizações, aqui denominadas de 

empresas, afetam a vida de muitas pessoas de forma positiva ou negativa, de forma 

direta ou indireta” (CASTELLI, 2003, p. 54). Diante disso e da necessidade do ser 

humano de se relacionar, Castelli identifica os públicos de interesse com as quais as 

empresas hoteleiras têm, obrigatoriamente, o compromisso de satisfazê-los: 

 
 Clientes: compradores / consumidores / hóspedes / turistas. Todos são 
clientes. São eles que definem e avaliam a qualidade. Por isso eles 
precisam ser encantados. Sem clientes encantados a vida da empresa 
certamente será efêmera. 
 Empregados: diretores / gerentes / supervisores / operadores. Todos são 
empregados ou colaboradores da empresa e esperam encontrar nela um 
bom local de trabalho (segurança, reconhecimento, salário...) capaz de lhes 
proporcionar realização pessoal e profissional. Afinal, a empresa não é um 
dos ancoradouros do ser humano? 
 Acionistas: investidores. Eles almejam a saúde financeira da empresa para 
poder recuperar os capitais investidos. A empresa deve ser lucrativa para 
poder pagar os dividendos a seus acionistas e, além disso, expandir-se. 
 Vizinhos: comunidade. Ela pode ser afetada pela empresa por aspectos 
negativos (poluição, segurança) e por aspectos positivos (boa imagem da 
empresa). Um hotel, por exemplo, pode contribuir positivamente para a 
comunidade através de promoções e hospedagem de pessoas ilustres que 
ajudam na divulgação (CASTELLI, 2003, p. 54). 

 

O autor enfatiza que, como um sistema, todos esses grupos estão conectados 

e devem estar cientes de sua responsabilidade para o sucesso do todo, visto que se 

um deles levar vantagem sobre os outros, isso resultará em um desequilíbrio 

prejudicial à empresa hoteleira em questão. Para ele, “ [...] garantir a satisfação de 

todas as pessoas, com as quais a empresa tem compromissos, significa garantir a 

sobrevivência da empresa a longo prazo” (CASTELLI, 2003, p. 55). 

A partir da segmentação de públicos proposta e da responsabilidade de 

satisfazer todos eles para a manutenção das organizações hoteleiras, não deveriam 

essas empresas estabelecer uma comunicação organizacional orientada para cada 

um deles, a fim de conhecer suas características, necessidades, expectativas e 

peculiaridades?  
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3.3.1 Marketing e Relações Públicas na Hotelaria 
 
 Em resposta à questão levantada ao fim na seção anterior, é possível afirmar 

através de pesquisa bibliográfica nos autores da Hotelaria que a comunicação nas 

organizações hoteleiras é encarada de forma assimétrica e linear e, juntamente com 

a hospitalidade, é trabalhada basicamente como estratégica de marketing com 

objetivo comercial e não para estabelecer relacionamentos ou sustentar uma 

identidade corporativa positiva. Kotler define, de forma breve, marketing como “a 

tarefa de avaliar necessidades, medir sua extensão e intensidade e determinar se 

existe oportunidade para lucros” (KOTLER, 1999, p. 33). Boone e Kurtz in Castelli 

definem marketing como 

 
O processo de planejamento e execução da concepção, preço, promoção e 
distribuição de ideias, bens e serviços, organizações e eventos para criar 
trocas que venham satisfazer objetivos individuais e organizacionais 
(BOONE e KURTZ, apud CASTELLI, 2006, p. 156) 

 

Sobre marketing hoteleiro, autores como Castelli e Lara, identificam Relações 

Públicas como canais ou ferramentas de apoio ao Marketing e até mesmo às ações 

de Recursos Humanos. Para Castelli, o marketing hoteleiro é o responsável por 

“captar os desejos e necessidades do seu público-alvo e, dessa forma, poderá 

adaptar a oferta de seus bens e serviços a eles” (CASTELLI, 2006, p. 155). Ainda 

segundo o mesmo, o autor diz que “ao objetivar ‘encantar’ o cliente externo, as 

ações de RH, bem como as de marketing, deveriam contemplar também os clientes 

internos, visando a assegurar a qualidade dos serviços” (CASTELLI, 2005, apud 

BERTHO, 2010, p. 24). 

Na abordagem de marketing como a forma das empresas hoteleiras estarem 

conectadas ao mercado e ao público-alvo, Lara insere as Relações Públicas como 

uma ferramenta do marketing hoteleiro, as define como 

 
métodos e atividades empregados por uma organização a fim de promover 
relacionamento favorável com o público em geral. Trata-se de um veículo de 
comunicação entre a indústria hoteleira e toda uma variedade de audiência. 
A perspectiva de relações públicas deve incluir investidores, acionistas, 
franqueados, intermediários, clientes individuais e finais. Deve estar voltada 
para toda a audiência externa e também servir ao público interno, usando a 
comunicação como motivação entre os funcionários (LARA, 2001, p. 98 e 
99). 
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 Entre diversas atividades do marketing hoteleiro evidenciadas por Castelli, 

vale citar: pesquisa de mercado, patrocínios, eventos, cerimonial e protocolo 

(CASTELLI, 2003, p. 579; 586; 589; 612). Todas essas atividades fazem parte do 

escopo de Relações Públicas, e aparecem subordinadas ao marketing nas 

empresas hoteleiras conforme propõe o autor. 

 Na dimensão da importância de se satisfazer os diferentes públicos das 

organizações hoteleiras e gerenciar esses relacionamentos, percebe-se que a 

comunicação pela ótica do marketing, até mesmo através do marketing de 

relacionamento37, não seria suficiente. De acordo com Fábio França 

 
o marketing de relacionamento não se equipara às relações públicas e 
muito menos pode ser considerado ameaça à sua prática. Continuam 
valendo os fatos: marketing é troca, comercialização de coisas tangíveis. 
Está focalizado no gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM), 
que inclui os valores e as estratégias do marketing. As relações públicas 
focalizam valores intangíveis, a linha do conhecimento, da inteligência dos 
relacionamentos simétricos de duas mãos, da ordenação dos 
relacionamentos corporativos, da comunicação corporativa e da persuasão 
dos públicos (FRANÇA, 2009, p. 272). 

  

 Do pressuposto de que a comunicação na hotelaria deve ser tratada de forma 

estratégica por ser caracterizada como forma de hospitalidade, se partido do 

princípio de que para bem receber e bem acolher é indispensável se comunicar, é 

possível perceber que apenas o marketing não abrange a complexidade da 

comunicação em uma área que por si só já é complexa no que tange sua cultura 

organizacional e a interculturalidade em seu ambiente. Marchiori reforça que a 

comunicação é fundamental na formação e evolução da cultura organizacional, visto 

que a cultura só é formada ao passo em que as pessoas se relacionam, e ao se 

relacionar, elas se comunicam. (MARCHIORI apud STACHESKI, 2012, p. 35). A 

autora define cultura organizacional como 

 
o reflexo da essência de uma organização, ou seja, sua personalidade. Ela 
é essencialmente experimentada por seus membros de maneira conjunta, o 
que, sem sombra de dúvida, afeta a realidade organizacional e a forma com 
que os grupos se comportam e validam as relações internas. Assim, é 
preciso haver construção de significado/ comunicação para que haja cultura 
nas organizações (MARCHIORI, 2006, p. 82).  

 

                                                 
37 Segundo Kotler, o marketing de relacionamento “estabelece sólidas ligações econômicas, técnicas 
e sociais entre as partes. Ele reduz o dinheiro e o tempo investido nas transações.” (2000, p. 35) 
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 Ao ponto que a cultura organizacional refletirá o posicionamento das 

organizações e como elas serão vistas pelos públicos de interesse, torna-se 

importante considerar as pessoas envolvidas e suas especificidades. Marchiori ainda 

enfatiza, ao afirmar que 

 
a cultura é construid́a, mantida e reproduzida pelas pessoas, pois são elas 
que criam significados e entendimentos. Pessoas, são, portanto, criadoras 
da cultura e não simplesmente transmissores e adaptadores de significados, 
de forma mecânica. Elas também são produtos culturais, são formadas pela 
cultura, assim como a reproduzem e a formam (MARCHIORI, 2006, p. 81). 

  
E para falar de pessoas no ambiente hoteleiro, é preciso compreender a 

interculturalidade, visto que nas organizações hoteleiras ocorre uma realidade 

multicultural38 que implica entender a diversidade, as diferenças culturais e de 

linguagem. Barbosa (2007) citado por Ferrari, afirma que 

 
O conceito de interculturalidade enfatiza que a comunicação entre os 
diferentes que habitam um mesmo espaço e ao mesmo tempo se dá pela 
necessidade do estabelecimento de uma base comunicacional comum, a 
partir de sua mútua compreensão a respeito do que, naquele determinado 
contexto, deve ser o centro da comunicação (Barbosa, 2007, apud 
GRUNIG, FERRARI, FRANÇA, 2009, p.174) 

 

Percebe-se então que, para que haja interação e se estabeleça diálogo entre 

as pessoas enquanto funcionários e hóspedes, a cultura organizacional deve ser 

orientada para o respeito à diversidade e às mudanças do ambiente organizacional. 

Trazidas estas evidências, se reconhece que a comunicação nas organizações 

hoteleiras deve ser planejada e estruturada de forma integrada e estratégica, 

contemplando os objetivos e valores das organizações e também seus públicos. 

Segundo destaca Marchiori 

 
O tema estratégico nas organizações está ligado à efetiva adaptação da 
organização com seu ambiente por meio do tempo, entendendo por 
estratégia a utilização dos meios adequados para atingir os resultados 
desejados, melhorando a capacidade total de planejamento da organização 
para que possa continuar a adaptar-se com sucesso aos tempos. 
(MARCHIORI, 2006, p.145-146). 

  

                                                 
38 Multiculturalidade é a constatação da presença dinâmica de diferentes culturas e subculturas em 
uma região, um país ou uma empresa (LUZ, 2002, p. 56) 
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 Sabe-se que a comunicação é vista como um processo de sustentação para 

as organizações e, portanto, ela deve ser estrategicamente gerenciada, e não 

adotada apenas em nível técnico, para que contribua para a evolução e adaptação 

das organizações ao ambiente e aos públicos. Nesse contexto, segundo Wey, “um 

setor de relações públicas assim implementado, permitirá à organização adaptar-se 

às transformações do ambiente e produzir outputs39 que correspondam às suas 

exigências” (WEY, 1986, p. 46)  

No cenário atual globalizado, caracterizado pela era das informações, das 

imagens e das inovações tecnológicas, espera-se que a as organizações do setor 

dos serviços se desenvolvam simultaneamente para acompanhar todas as 

transições que afetam o mercado. Conhecer a visão de uma organização hoteleira 

nesse contexto, considerando o relacionamento com seus stakeholders e como as 

Relações Públicas estão inseridas nesse ambiente intercultural, será abordado no 

próximo capítulo através do estudo de caso realizado com o empreendimento Magic 

Village, baseado em Yin (2001). 

 

                                                 
39 Para Wey, a informação essencial ao funcionamento da organização é um input, e as informações 
produzidas por ela e necessitadas pelo ambiente com o qual ela interage são outputs (WEY, 1986, p. 
46) 
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4. Estudo de caso: Magic Village 
 

 Este capítulo foi desenvolvido com o propósito de apresentar as informações 

obtidas após estudo de caso para investigação sobre a visão do Magic Village a 

respeito da comunicação organizacional e como a organização constrói e gerencia 

os relacionamentos com seus stakeholders.  

O estudo de caso exploratório foi conduzido conforme Yin (2001), a partir de 

coleta de dados, análise das informações obtidas e das ações de comunicação 

adotadas pelo Magic Village. Entre diversas maneiras de se realizar pesquisa, a 

escolha pelo estudo de caso deu-se pois o mesmo costuma ser a estratégia 

preferida quando seu propósito é responder às questões do tipo “como” e “por que” 

(YIN, 2001). 

E, neste trabalho, objetivou-se conhecer como as organizações hoteleiras 

fazem o planejamento estratégico de comunicação, considerando o relacionamento 

com seus stakeholders, e quais seriam as contribuições de uma gestão baseada em 

Relações Públicas para sua comunicação organizacional integrada. De acordo com 

Yin, o estudo de caso investiga, de forma empiŕica, “um fenômeno contemporâneo 

dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre os 

fen�menos e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p. 32).  

Com o objetivo de compreender como as Relações Públicas estão inseridas 

no sistema de comunicação do Magic Village, realizou-se uma auditoria de 

comunicação organizacional, com verificação dos itens do questionário1 durante 

visita2 ao escritório do departamento de Marketing e junto à diretora de marketing, 

Danielle Arello, conforme roteiro sugerido por Kunsch (In: DUARTE, BARROS, 2005, 

p. 245-248). Ainda segundo a autora, a auditoria de comunicação organizacional 
(...) tem como propósito fundamental pesquisar, examinar e avaliar como 
funciona o sistema de comunicação do ponto de vista da eficácia e 
eficiência, no âmbito corporativo como um todo ou em partes, 
compreendendo a comunicação administrativa, a comunicação 
mercadológica, a comunicação interna, e a comunicação institucional. 
(KUNSCH, 2010, p. 283) 

 

                                                 
1 O questionário segundo roteiro proposto por Kunsch está disponível no APÊNDICE C 
2 Em 27 de setembro de 2016, a autora do presente trabalho visitou as instalações do Magic Village e 
o escritório da Magic Development, nos Estados Unidos, e vivenciou um dia de trabalho do 
departamento. 
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A escolha do método deve-se ao fato de que o mesmo proporciona um 

diagnóstico da organização em relação à situação de sua comunicação externa e 

interna para nortear futuras tomadas de decisões. Para este trabalho, esta 

pesquisadora, representando aqui o papel de consultora-auditora, adotou o modelo 

prescritivo, visto que foi a responsável por realizar o diagnóstico para identificar um 

potencial problema, e também por buscar a solução para o mesmo, após a obtenção 

de dados suficientes para aprofundar seu conhecimento sobre a organização e 

baseada nas premissas de responsabilidade ética e moral dos relações-públicas.  

Além da auditoria, para complementar a coleta de dados, à busca do 

detalhamento sobre a comunicação integrada do Magic Village em relação ao seu 

planejamento, execução e avaliação, foram realizadas entrevistas em profundidade 

que, segundo Duarte, são definidas como a “técnica qualitativa que explora um 

assunto a partir da busca por informações, percepções e experiências de 

informantes para analisá-las e apresentá-las de forma estruturada” (DUARTE, 2010, 

p.62). 

A partir de um roteiro com questões semiabertas aplicadas junto a diretora 

Danielle Arello nos Estados Unidos3, e com a jornalista e assessora de imprensa, 

Isabel Hossri no Brasil4, que foram selecionadas de forma não probabilística e 

intencional, por serem consideradas informantes-chave para a obtenção de dados 

relevantes para esta pesquisa. 

Para complementar o estudo de caso, foram identificadas as produções de 

comunicação, criadas pela área de Marketing do Magic Village e adotadas pela 

organização, como comunicação visual, páginas em mídias sociais e sites do 

segmento após pesquisa de campo, para então serem analisadas em relação ao 

conteúdo, à imagem, aos símbolos e ao público a quem se destinam. As análises 

destes materiais serviram para ilustrar e esclarecer as prioridades dos processos 

comunicativos da organização, após comparados com conceitos teóricos. 

Vale mencionar aqui a atenção dos funcionários do Magic Village e da Magic 

Development ao receber a pesquisadora, em especial a colaboração da diretora de 

Marketing, Danielle Arello, que proporcionou o acesso a todas as informações 
                                                 
3 A entrevista com a diretora de Marketing, Danielle Arello, a partir do roteiro criado, ocorreu no dia 21 
de outubro de 2016 por meio do aplicativo Facetime.  
4 A entrevista com a assessora de imprensa, Isabel Hossri, ocorreu por meio do envio do roteiro para 
o e-mail da entrevistada, em 10 de agosto, visto que a mesma se encontrava em fase final da 
gravidez e, uma entrevista presencial não pôde ser realizada. O questionário respondido retornou 
para a pesquisadora em 23 de agosto de 2016. 
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necessárias e, ainda, concedeu à pesquisadora a oportunidade de vivenciar um dia 

de trabalho no escritório do departamento em 27 de setembro de 2016. 

Na ocasião, a pesquisadora pôde observar e participar das atividades do 

departamento, pois a ela foi concedida a abertura para opinar e participar da 

aprovação de determinadas peças. Esta liberdade foi entendida como uma amostra 

da cultura organizacional e do ambiente, em que os funcionários de diferentes 

departamentos transitam livremente entre as salas, com portas mantidas abertas, 

sendo até mesmo possível perceber a presença do presidente do Magic Village 

Development na sala do Marketing por algumas vezes.   

 

 

4.1 O Magic Village  
 

O Magic Village é uma organização norte-americana do setor privado, 

incorporada pela Magic Development em maio de 2012, localizada no endereço Rua 

Pantanal, número 3151, na cidade de Kissimmee, que fica próxima a Orlando, no 

condado de Osceola, no estado da Flórida, Estados Unidos da América. Seu 

telefone comercial é 1 407 507-5900 e seu endereço virtual para reservas é 

www.magicvillagevacationhomes.com. Sua razão social é Magic Village LLC, sendo 

LLC a abreviação para Limited Liability Company5, seu número de registro no estado 

da Flórida é L12000059235 e seu Employer Identification Number6 é 45-5582149. 

Sua atuação é segmentada entre duas áreas de negócio: a administração de 

casas e a locação delas por meio de serviços de hospedagem. Classificado como 

hotel residência, similar ao conceito dos flats7, o Magic Village pode também ser 

considerado um condomínio de luxo, além de um hotel de luxo. Isso ocorre, pois, 

suas unidades habitacionais são imóveis de proprietários independentes, que são 

locadas pela equipe do Magic Village para pessoas de todo o mundo que visitam a 

região de Orlando. A operação hoteleira do Magic Village teve início em 19 de 

                                                 
5 Limited Liability Company é uma designação para sociedades corporativas que se assemelha à 
‘sociedade limitada’ na classificação brasileira. 
6 Employer Identification Number é a denominação para o cadastro federal das organizações no 
Estados Unidos, similar ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no Brasil. 
7 Conhecido também como flat ou apart-hotel, é constitui ́do por unidades habitacionais que 
disponham de dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada, em edifi ́cio com administração e 
comercialização integradas, que possua serviço de recepção, limpeza e arrumação. 
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fevereiro de 2016 e encontra-se em soft opening, ou seja, sua construção e 

implantação ocorre de forma gradativa, com 33% do total de casas ainda em 

construção. Na ocasião da realização do presente trabalho, o quadro de funcionários 

do Magic Village se mostrou composto por 19 funcionários, distribuídos entre os 

departamentos de Recepção, Concièrge, Governança, Reservas, Relações com 

proprietários, Comercial, Administração, Recursos Humanos, Finanças e 

Engenharia. 

O empreendimento, quando todas as obras estiverem concluídas, será 

composto por 180 casas, sendo 80 delas com 3 suítes e 100 com 4 suítes, duplex 

ou tríplex, todas totalmente mobiliadas e equipadas com ar condicionado, roupa de 

cama, toalhas, TVs de 42 polegadas, cofre, tábua e ferro de passar roupas, secador 

de cabelo, geladeira, freezer, fogão, forno, utensílios de cozinha e máquina de lavar 

louças. Algumas casas ainda contam com máquina de lavar roupas, máquina de 

secar roupas, e varanda com jacuzzi e churrasqueira. Entre os principais serviços 

oferecidos estão: recepção que funciona 24 horas, serviços de concièrge8, 

restaurante Villaggio, academia, espaço kids, área de lazer com piscina aquecida e 

jacuzzi.  

O Magic Village é o primeiro empreendimento da incorporadora Magic 

Development e, por isso, foi estrategicamente desenvolvido após intensos estudos 

sobre o mercado de administração de casas, para que o produto final pudesse 

oferecer tudo o que o cliente precisa em uma vacation home9. Para se adequar aos 

padrões hoteleiros de luxo, a incorporadora contratou uma consultoria do segmento 

e aprimorou os projetos arquitetônicos e de decoração. Com o propósito de atender 

diversos perfis de clientes, as casas foram projetadas em quatro diferentes tipos de 

plantas. Construídas em alvenaria, diferente do padrão americano de construção, as 

casas possuem em média de 257 metros quadrados, são todas geminadas, com 

duas varandas e vagas de estacionamento.  

De acordo com a planta e o tamanho das casas, os valores para adquirir o 

imóvel variam de USD 349.000,00 a USD 419.000,00. Como exigência para 

participar do programa de locação, os proprietários devem comprar também o 

                                                 
8 O conciérge, no ambiente hoteleiro, atende a qualquer solicitação especial de um hóspede, como: 
reservas em restaurantes, traslados, tours, shows, lavanderia, e demais serviços que o hóspede 
venha solicitar.   
9 Vacation home é o termo utilizado na língua inglesa para casa de férias ou casa de temporada. 
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pacote de mobília do Magic Village, com custo aproximado de USD 45.000,00, para 

se manter o padrão de decoração e a qualidade de um meio de hospedagem de 

luxo. Atualmente, todas as casas encontram-se vendidas.  

Os valores das diárias de hospedagem para turistas mudam de acordo com a 

época do ano, o tamanho da casa, as amenidades e a vista proporcionada por ela. 

Uma casa com quatro suítes, sem vista específica, sem jacuzzi e para a estada de 

até oito pessoas possui diária a partir de USD 425,00 em baixa temporada, e USD 

635,67 em alta temporada. As casas com três suítes, sem vista específica, sem 

jacuzzi e para a estada de até seis pessoas possuem diária de USD 368,33 em 

baixa temporada e USD 560,67 em alta temporada. A reserva das casas pode ser 

realizada diretamente no site do Magic Village, nos principais sites do segmento, 

como Booking.com, Expedia e Decolar, e também por meio de agências de viagem. 

Com o propósito de possuir um imóvel em Orlando e ter a facilidade da 

administração e locação oferecidas pelo Magic Village, os brasileiros são a maioria 

no que diz respeito aos proprietários das casas. Já sobre as pessoas que procuram 

o empreendimento com o propósito de hospedagem por períodos determinados, a 

grande maioria são de outras nacionalidades, como americanos, canadenses e 

ingleses, sendo apenas 15% hóspedes do Brasil. 

Em seu primeiro ano de operação hoteleira, as taxas de ocupação 

surpreenderam as expectativas. O mês de julho alcançou 63% de ocupação, 

enquanto o mês de agosto atingiu uma taxa de 54%, sendo uma semana o tempo 

médio por estada. No que diz respeito à taxa de ocupação acumulada ao ano, o 

Magic Village registrou o índice de 49,7% de ocupação em agosto. Mesmo com 

obras em andamento e ainda em fase de soft opening, esses números são 

considerados expressivos pela gerência do empreendimento, se comparados à taxa 

de ocupação acumulada do ano, registrada em julho, de 78.7% para a região de 

Orlando, de acordo com informações obtidas no website do Orlando Economic 

Develpoment Comission10.  

Além dos proprietários e hóspedes, o Magic Village também recebe clientes 

que visitam o local para frequentar seu restaurante, o Villaggio, inaugurado em 

dezembro de 2015. Nele, são servidos café da manhã, almoço e jantar, com 

cardápio que inclui itens da cozinha internacional e itens bastante conhecidos do 
                                                 
10 Mais informações disponíveis em <http://www.orlandoedc.com/Orlando/media/Orlando/Data-
Center/economy/Orlando-MSA-Market-Overview.pdf?ext=.pdf> Acesso 13 outubro 2016 
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paladar brasileiro, como arroz, feijão, rodízio de pizzas, e feijoadas aos sábados. O 

espaço do Villaggio também é utilizado para a realização de eventos, como 

lançamento de produtos da incorporadora Magic Development, coletivas de 

imprensa e encontros de formadores de opinião e associações do segmento 

turístico. 

O diferencial do Magic Village consiste na combinação do conforto de uma 

casa com serviços personalizados e amenidades de hotel. Sua localização também 

é um ponto de destaque pois encontra-se paralelo à estrada US-192, via que 

concentra conveniências como supermercados, farmácias e restaurantes de grande 

atratividade para turistas, além de estar a menos de dez minutos dos principais 

parques temáticos da região, o que proporciona a vista dos espetáculos de fogos de 

artifício realizados por eles todas as noites. 

Não obstante, a própria estrutura das casas são pontos fortes pois a 

qualidade aplicada na construção reduz os custos de manutenção para os 

proprietários. Além disso, as casas se apresentam bastante espaçosas, com 

cômodos estrategicamente divididos para o máximo aproveitamento de luz natural, 

pisos de porcelanato e carpete. 

Outros pontos fortes podem ser encontrados nos funcionários, que buscam 

constantemente a excelência nos serviços prestados, com destaque para o serviço 

de concièrge. Gratuito, os hóspedes do empreendimento contam com este exclusivo 

serviço para customizar sua estada, de modo que o concièrge avaliar dados como 

preferências e quantidade de pessoas no grupo para, então, otimizar os dias da 

viagem com as atrações mais indicadas ao perfil do hóspede. Desta forma, os 

hóspedes economizam tempo, recursos e aproveitam ainda mais os encantos da 

região. Para o Magic Village, o serviço de concièrge chega a ser reconhecido como 

uma ferramenta estratégica de marketing para atrair hóspedes e proporcionar 

experiências mágicas.  

Ainda sobre estratégia, vale ressaltar a força dos relacionamentos do Magic 

Village com personalidades da mídia brasileira. Com intenso trabalho de assessoria 

de imprensa e mídias digitais, o empreendimento é considerado QG11 das 

celebridades, pois, além de muitos se hospedarem lá, alguns são também 
                                                 
11 QG é a abreviação para quartel-general, termo utilizado para designar o local principal de reuniões, 
ponto de encontro. Segundo o dicionário Michaelis, em seu sentido figurative, quartel-general significa 
"local onde pessoas se reúnem habitualmente, com objetivos diversos". Mais informações em                                                   
< http://michaelis.uol.com.br/busca?id=V401e> Acesso 17 outubro 2016 
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proprietários de casas do empreendimento. A estada destas personalidades reverte 

grande visibilidade à organização, pois rende inúmeras postagens em suas redes 

sociais e ainda conquista espaço nos sites e revistas do segmento, ao transmitir a 

ideia de experiência mágica e entrar na lista de desejo das pessoas. 

Outra força para o Magic Village está nos produtos personalizados, como o 

sachê aromatizador encontrado em todas as casas e desenvolvido especialmente 

para criar uma identidade olfativa para a marca, ao promover a sensação de bem-

estar; e também o vinho ‘Magique’, criado exclusivamente no Napa Valley a partir da 

uva Cabernet Sauvignon para os hóspedes do Magic Village e clientes do 

restaurante Villaggio. 

 No que diz respeito aos pontos externos que influenciam positivamente o 

empreendimento, a região em que ele está instalado é uma constante oportunidade 

por ser a preferida dos turistas e a mais visitada dos Estados Unidos, ou seja, é o 

destino preferido dos turistas, que foi consagrado em 2015 como o primeiro destino 

do paiś a receber mais de 60 milhões de turistas em um ano: um total de 66 milhões 

de pessoas. Esse recorde é formado por turistas americanos e estrangeiros e 

apresenta o Canadá, o Brasil e o Reino Unido como os três países que mais 

enviaram visitantes internacionais12. Dito isso, entende-se que os traços brasileiros 

presentes na cultura e no clima organizacional do Magic Village representam uma 

força interna, visto que desde funcionários que falam português a itens da culinária 

brasileira no cardápio do Villaggio, são diversos os elementos voltados ao público 

brasileiro, considerado a segunda nacionalidade que mais visita a região. 

Uma segunda oportunidade para o Magic Village são os interessados na 

compra das casas do Magic Village 2, pois estes futuros clientes têm a opção de 

conhecer o primeiro empreendimento e experimentar os serviços, antes de realizar 

qualquer escolha. Trata-se de um momento ideal para que os funcionários do Magic 

Village demonstrem a qualidade dos serviços e a hospitalidade da organização, 

aliados à equipe Comercial, para que caminhem para a concretização das vendas 

das casas. 

Mesmo com a constante ameaça da oscilação da moeda local, o dólar 

americano, e com a crise econômica, apenas no mês de julho de 2016 a Magic 

                                                 
12 Os dados completos estão no site do jornal Orlando Sentinel. Disponiv́el em:                                                       
<http://www.orlandosentinel.com/business/tourism/os-visit-orlando-2015-tourist-numbers-20160502-
story.html> Acesso em 23 junho 2016 
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Development vendeu 16 casas no Magic Village 2. Este fato demonstra que a crise 

econômica enfrentada no Brasil foi transformada em oportunidade para o 

empreendimento, pois muitos optaram por investir em imóveis fora do país neste 

ano. 

Ainda que o sucesso do empreendimento seja indiscutível, alguns fatores 

interferem o andamento do negócio de forma menos positiva. Um importante fator 

que passa a refletir na operação hoteleira do Magic Village está nos valores de suas 

diárias, cobradas em torno de USD 280,00 a USD 460,00 e consideradas acima da 

média do mercado na região. 

Outro fator que chama atenção é a área em obras do Magic Village, com 

destaque para as casas da terceira e última fase da construção do projeto que ainda 

não ficaram prontas. Todo o atraso deve-se às adequações que surgiram após uma 

consultoria de hotelaria de luxo realizada pela Mandarina13 no início do projeto para 

que o mesmo se enquadrasse nos padrões dos hotéis de luxo. Alterações como o 

tamanho dos aparelhos de TV para 40 polegadas, antes de 32 polegadas, inclusão 

de iluminação nas escadas e a instalação de pelo menos uma banheira em cada 

casa, foram implantadas. 

Porém, para que as obras pudessem ser realizadas, foram necessárias novas 

licenças junto aos órgãos do estado da Flórida, fato que tornou o processo de 

adequação ainda mais lento. 

Além do atraso, o Magic Village precisou renegociar com fornecedores para 

substituir alguns itens, como por exemplo os aparelhos de TV, e também negociou 

com novos fornecedores para atender às recentes demandas, sendo a Magic 

Development a responsável por arcar com todos esses custos.  

Ao pensar nos fatores externos que podem afetar o empreendimento, um 

deles diz respeito à quantidade de meios de hospedagem que existem na região, 

incluindo as casas para locação de temporada, sendo estas consideradas 

concorrentes diretas do Magic Village. Outro fator que pode ser considerado ameaça 

à operação do Magic Village é a possibilidade da ocorrência de catástrofes naturais 

na região, como a recente passagem do furacão Matthew14. Na ocasião, todos os 

                                                 
13 Mais informações disponíveis em <https://www.facebook.com/mandarinaconsultoria/> Acesso 24 
outubro 2016 
14 De acordo com informações obtidas no site de notícias G1 Mundo, no início de outubro de 2016, o 
furacão Matthew matou cerca de 877 pessoas após passagem pelo Haiti, e em seguida, atingiu os 
estados da Flórida, Geórgia e Carolina do Norte nos Estados Unidos, quando provocou tempestades 
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estabelecimentos e atrações turísticas foram obrigados a fechar as portas para 

garantir a segurança, incluindo o restaurante Villaggio que se manteve fechado, até 

que a situação estivesse controla e tudo fosse liberado pelos órgãos locais. 

Situações como essa podem ser responsáveis por causar medo aos moradores e 

turistas que frequentam a região. 

No que diz respeito à operação imobiliária do Magic Village, uma ameaça que 

passa a atrapalhar os negócios do empreendimento é o volume de anúncios com 

informações erradas. No caso das redes sociais, por exemplo, muitos corretores 

acabam por criar páginas nas redes sociais sobre o Magic Village, com informações 

incorretas tais como promessas de retorno de rentabilidade, vendas de green card15 

ou formas de pagamento não praticadas pela incorporadora. Além de prejudicar a 

imagem da organização, o monitoramento desses anúncios e o controle para que 

excluam ou corrijam as informações chega a ser quase impossível de ser realizado 

devido ao volume e à descentralização das postagens. 

Conforme mencionado anteriormente, parte das casas do Magic Village ainda 

se encontram em fase de obras e, com isso, a incorporadora se mantém atuante na 

gestão do empreendimento, fato este que torna impraticável a separação da 

incorporadora e o Magic Village como duas organizações únicas e independentes. A 

partir desta visão, toda a comunicação do Magic Village é realizada pelo 

Departamento de Marketing da incorporadora Magic Development, composto pela 

diretora de Marketing Danielle Arello e mais duas profissionais da área. Uma 

agência de publicidade e uma assessoria de imprensa, localizadas em Campinas, no 

estado de São Paulo, prestam serviços para o departamento.  

Com as duas áreas de negócio, acredita-se que o Magic Village possui uma 

notável diversidade de stakeholders e que a comunicação para com todos eles deve 

apresentar certa complexidade, principalmente ao se pensar no ambiente 

multicultural de um meio de hospedagem e que também se apresenta como um 

condomínio de luxo. 

 

 

 
                                                                                                                                                         
e deixou 11 mortos. Disponível em <http://g1.globo.com/mundo/ao-vivo/2016/furacao-matthew.html> 
Acesso 24 outubro 2016 
15 O documento green card é o visto permanente de imigração, concedido pelo governo dos Estados 
Unidos. 



 72 

 

4.1.2 A Magic Development 
 

A incorporadora norte-americana Magic Development é formada por um grupo 

de empreendedores com vasta experiência no mercado imobiliário da região central 

do estado da Flórida. Seu escritório está localizado na cidade de Orlando, Flórida, 

no endereço Avenida South Orange, número 121, conjunto 850. No escritório, estão 

o presidente, Luís Cláudio Sinelli, o CEO, Rodrigo Cunha, o diretor comercial, Felipe 

Guedes, o diretor de planejamento e assuntos governamentais, Hector Lizasuain, o 

diretor de projetos, James Mincy, e a diretora de Marketing, Danielle Arello, todos 

acompanhados de suas equipes. Há ainda, no escritório, os departamentos de 

Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, Finanças, entre outros.  

Segundo informações obtidas em seu website, www.magicdevelopment.com, 

a equipe de vendas da Magic Development está em todo o mundo, com mais de 

1.500 corretores especializados para a venda de seus produtos, com intensa 

presença nos países “Estados Unidos, Brasil, China, Canadá, Inglaterra, México e 

outros países”. Com alma brasileira, a organização se define como 

 
uma incorporadora imobiliária focada no desenvolvimento de 
empreendimentos de luxo para o turismo, que ao invés de competir com o 
mercado, criou e desenvolveu novos produtos/conceitos para surpreender 
um público cada vez mais exigente, e assim consolidou um novo nicho no 
mercado de luxo imobiliário. (SITE MAGIC DEVELOPMENT, 2016) 
  

Com o sucesso das vendas das casas, as 180 casas foram vendidas em um 

ano, a incorporadora lançou seu segundo empreendimento, o Magic Village 2, 

localizado a poucas quadras do primeiro imóvel. A qualidade da construção das 

casas, aliada ao estilo da decoração e ao conceito do produto, tornaram a Magic 

Development uma referência no mercado de luxo.  

Para atender cada vez mais às necessidades do público desse mercado, a 

incorporada projetou, para o Magic Village 2, 194 casas com 50 metros quadrados a 

mais que o primeiro, e com mais peças e detalhes de decoração que o deixaram 

ainda mais luxuoso. Além do tamanho das casas, a academia do novo 

empreendimento também será maior e mais completa que a academia do Magic 

Village. Com início de construção previsto para 2017, 64% das casas do segundo 

empreendimento já foram vendidas.  
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Sempre atenta ao mercado, a incorporadora lançou recentemente um novo 

projeto, chamado Magic Reserve, que será construído para se tornar um condomínio 

de apartamentos de luxo, com o diferencial voltado para o formato da compra 

inteligente. Similar ao conceito de time-share16, os proprietários das unidades 

habitacionais do Magic Reserve efetuaram a compra fracionada, ou seja, cada 

unidade terá um número determinado de proprietários, que pagarão por cotas do 

valor total e terão uma quantidade de dias determinados para usufruir do 

apartamento a partir do valor pago.  

Esta é uma tendência do mercado atual para um público que não possui o 

costume de viajar mais de duas vezes por ano para a região de Orlando, visto que 

os interessados compram apenas o tempo que eles desejam utilizar o apartamento. 

A divisão do valor do imóvel entre outros proprietários proporciona um custo mais 

acessível para a compra e também um custo de manutenção mais baixo, se 

comparado com as casas do Magic Village. 

Para ampliar sua visão de negócios, a incorporadora lançou recentemente 

mais um projeto que promete ser um marco em Orlando e trazer benefícios para a 

região, com novos investimentos e geração de empregos. Trata-se do Magic Place 

by Pininfarina, um grandioso empreendimento com 6 torres residenciais, mais de 

2.000 apartamentos de luxo, e ainda 20.000 metros quadrados reservados para lojas 

e restaurantes. Com o objetivo de integrar o conforto das áreas residenciais e a 

comodidade dos estabelecimentos comerciais, o novo empreendimento terá um 

design especial e marcante, pois terá a assinatura da marca italiana Pininfarina, 

reconhecida pelos designs de marcas como Ferrari e Maserati. 

O crescimento da Magic Development atrai o interesse não só de investidores 

e profissionais do mercado imobiliário, como também de organizações para novas 

parcerias. Com a premissa de agregar valor, a Magic Development é associada a 

marcas “de qualidade, reconhecidas no mercado de desenvolvimento imobiliário e 

de luxo” (SITE MAGIC DEVELOPMENT, 2016). Entre as organizações consideradas 

parceiras, destacam-se, para este trabalho, a CND Hospitality e a 3rd Home17. A 

primeira, pois trata-se da empresa que realiza a administração e a locação das 

casas do Magic Village, e que pertence a um dos acionistas da Magic Development.  
                                                 
16 Time-share é um sistema de compra que representa um meio-termo entre a locação e a compra 
definitiva de um imóvel para lazer. Os proprietários compartilham o uso do imóvel e seus custos de 
manutenção.  
17 Mais informações disponíveis em <www.thirdhome.com> Acesso 10 outubro 2016  



 74 

Já a segunda, é um clube de propriedades de luxo que proporciona, aos 

proprietários de casas de luxo como as do Magic Village, o acesso exclusivo a seu 

grupo de residências e a possibilidade de realizarem trocas de hospedagem suas 

casas e mansões ao redor do mundo por meio de um sistema de pontos. 

 
4.2 A comunicação do Magic Village  
  
 Para entender o departamento de Marketing da incorporadora Magic 

Development para se obter uma melhor compreensão sobre a comunicação do 

Magic Village, os dados levantados por meio da pesquisa de campo, que contou 

com a realização de auditoria de comunicação organizacional, entrevistas em 

profundidade e observação direta, encontram-se aqui relatados e contextualizados 

com fundamentos teóricos. 

 Localizado no escritório sede da Magic Development, no centro de Orlando, o 

departamento de Marketing da incorporadora é composto por três profissionais, com 

liderança da diretora de Marketing, Danielle Arello, que responde diretamente à 

presidência. Entre as atividades executadas pelo departamento, destaca-se o 

planejamento e execução de ações para a divulgação dos 4 produtos da 

incorporadora: Magic Village, Magic Village 2, Magic Reserve e Magic Place by 

Pininfarina. Além do time em Orlando, há ainda uma profissional no Brasil 

responsável pela interface com as imobiliárias, ao ponto que fornece as ferramentas 

de divulgação dos produtos para que os mesmos sejam trabalhados no mercado e 

vendidos. 

Com o objetivo de tornar a Magic Development e seus produtos referências 

no mercado imobiliário e no segmento de luxo da hotelaria, os esforços do 

departamento estão voltados às ações de divulgação que os tornam objetos de 

desejo para as pessoas que visitam Orlando. A partir dessa premissa, é possível 

afirmar que a comunicação é predominantemente mercadológica e, também, notar o 

sucesso desses esforços, visto que, em menos de 1 ano de operação, o Magic 

Village tem sua imagem estabelecida no mercado imobiliário ao se tornar um 

produto referência e desejado pelo público. Sua estratégia de marketing é 

segmentada em 5 focos de atuação, Mídia Offline, Mídia Digital, Imprensa, Eventos 

e Ações de Marketing, conforme apresenta documento fornecido pelo departamento: 
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Figura 1 – A estratégia de Marketing da Magic Development 

 
Fonte: Estratégia de Marketing da Magic Development, 2016, p. 1   

   

Com o propósito de apresentar melhor entendimento acerca dos cinco focos 

de atuação do departamento de Marketing, um item específico para cada um deles 

demonstrará, ao longo deste capítulo, as respectivas ações desenvolvidas. Antes, 

torna-se indispensável um detalhamento sobre as características do departamento e 

da comunicação por ele realizada. 

 Antes de conhecer as características do departamento de Marketing, julga-se 

indispensável conhecer o perfil da diretora e líder do departamento, Danielle Arello. 

Publicitária graduada pela Universidade Anhembi Morumbi, a diretora consolidou 

sua carreira na capital de São Paulo após trabalhar na função de atendimento em 

agências como F/Nazca e Africa, quando atendeu contas de grandes marcas de 

varejo. Já nos Estados Unidos, Danielle foi contratada para ser supervisora 

comercial da Magic Development. Ela contou que, naquela época, suas atividades 

principais estavam concentradas em 
dar suporte comercial para todas as imobiliárias e também fazer o 
atendimento de potenciais compradores diretamente nas obras do Magic 
Village ou por telefone. Das 180 casas, eu sozinha vendi 30 unidades. 
Lembro que, em uma semana, cheguei a vender 6 casas pelo telefone, não 
só por mim, mas porque nosso produto é muito bom (ARELLO, 2016, 
informação verbal)18.  
 

Da experiência com as contas de varejo, Danielle trouxe para a Magic 

Development sua paixão pelas vendas. Segundo ela, isso está em seu sangue, pois 

                                                 
18 As informações obtidas por meio das entrevistas realizadas serão identificadas com o 
complemento de ‘informação verbal'. 
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"quando eu vendo, eu me apego no produto, eu faço tudo com muito amor" 

(ARELLO, 2016, informação verbal). Após o período inicial na organização, Danielle 

assumiu o cargo de gerente comercial e, em função de sua carreira voltada à 

comunicação e ao Marketing, logo passou a assumir também a gerência de 

marketing, até que foi promovida à Diretora de Marketing. Durante a entrevista, a 

diretora salientou que, apesar de não existir planos de carreira estabelecidos na 

incorporadora, o mesmo acontece ao passo que o desempenho dos funcionários 

costuma ser reconhecido, sempre que possível. 

Em press release divulgado pela assessoria de imprensa C4 Comunicação19 

que atende a incorporadora e seus produtos, Danielle afirmou, sobre seu trabalho e 

o Marketing da organização, que  
"ser a Magic Dany20 já está incorporado na minha vida. Meu trabalho é 
promover o Magic Village interna e externamente, tornando o 
empreendimento uma referência, seja no trabalho com as celebridades, nas 
estratégias de mercado, ou principalmente na experiência mágica da 
hospedagem, onde o cliente recebe um atendimento diferenciado que faz 
com que ele possa se sentir em casa e ainda receber um tratamento de 
hotel 5 estrelas” (ANEXO A). 

 

A motivação da diretora Danielle é também percebida em seu departamento e 

em sua equipe. Durante a visita ao escritório, as duas profissionais do 

departamento, Suéllen Legentil e Juliana Triska, trabalhavam e contavam sobre as 

ações executadas com notável orgulho e demonstravam encantamento ao falar dos 

produtos da incorporadora. 

Em relação às principais atividades realizadas pelo departamento, atividades 

que remetem à comunicação interna e institucional chegam a ser identificadas, com 

predominância de atividades para a comunicação mercadológica. Entre elas, vale 

citar as reuniões para planejamento semanal, publicações nas redes sociais do 

Magic Village, briefing e aprovação de materiais produzidos pela agência de 

publicidade e pela assessoria de imprensa, controle de brindes, organização de 

eventos, produção de comunicados internos, produção de newsletters e participação 

em ações de responsabilidade social. Importante ressaltar, ainda, que a Danielle 

frequenta, pelo menos em um dia da semana, o Magic Village.  

                                                 
19 O press release completo está publicado no site Max Press e reproduzido no ANEXO A. Disponível em < 
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,866143,Magic_Development_participa_de_evento_que_ira_premia
r_os_melhores_do_turismo,866143,14.htm> Acesso 25 outubro 2016 
20 Os funcionários da Magic Development e do Magic Village são chamados de “Magic”, acrescido do primeiro 
nome da pessoa.  
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O reflexo do clima organizacional percebido também influencia a relação do 

departamento com o restante da organização e com os funcionários do Magic 

Village. Danielle contou que, apesar de não ter um trabalho específico de 

comunicação interna, ao passo que a única ferramenta comunicacional produzida é 

um comunicado interno de frequência indeterminada, algumas ações de 

comunicação aproximativa são realizadas espontaneamente. "Eu procuro sempre 

fazer alguma coisa para os funcionários quando há alguma conquista da 

organização a ser celebrada. Faço questão de comemorar o aniversário de todos os 

funcionários, com bolo e parabéns durante o expediente", explicou a diretora.  

Além disso, Danielle identificou, entre alguns funcionários da incorporadora, a 

necessidade de organizar uma visita para que eles possam conhecer o produto 

Magic Village e vivenciarem a experiência mágica por eles ofertada. "É muito 

importante que todos os funcionários se sintam "mágicos", no sentido de vivenciar o 

produto. Pretendo fazer um Magic Day ou Magic Night, com rodízio de pizza no 

restaurante Villaggio, para mostrar as casas e os diferenciais do empreendimento 

para os funcionários", informou a diretora. 

A respeito da relação com os fornecedores, é possível afirmar, após 

depoimento da assessora de imprensa, Isabel Hossri, ao ser questionada durante 

entrevista sobre como se dá sua relação com a diretora de marketing. Segundo 

Isabel 
nossa relação é excelente e acredito que isso seja essencial para o 
resultado positivo do nosso trabalho. Temos contato direto e diário por 
FaceTime, Skype, WhatsApp, e-mail. E, pelo menos duas vezes por ano 
estamos juntos pessoalmente. A Dany, desde o início, nos mostrou que 
para trabalhar com o Magic, a pessoa tem que ser Magic. Isso aconteceu de 
forma natural, ainda bem. A gente respira o negócio, acredita na magia do 
empreendimento, vibra com cada publicação e vitória. É contagiante! 
(HOSSRI, 2016, informação verbal) 

  

O comprometimento de todos os envolvidos, conforme observado pela 

diretora, fez com que a organização crescesse muito e em pouco tempo. Ela 

acredita que o que impulsionou este rápido crescimento foi, além da qualidade do 

produto Magic Village, o serviço prestado por ela e toda a equipe de funcionários. 

Para ela, o segredo deste sucesso se concentra na eficiência e na proximidade dos 

funcionários com os clientes, ao superar suas expectativas para proporcionar total 

satisfação.  
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Contudo, Danielle admite que esta acelerada ascensão ocasionou a 

adequação necessária e imediata de alguns fatores da comunicação da 

organização, ao impossibilitar que os mesmos ocorressem a partir de um 

planejamento estratégico. Segundo a diretora, "o crescimento em 2015 foi tão louco 

que algumas coisas foram atropeladas". A partir dessa afirmação, nota-se de fato a 

ausência de um planejamento voltado à comunicação organizacional ao se deparar 

com uma comunicação integralmente mercadológica.  

Importante questão que demonstra a constatação acima está na falta de 

definição de Missão, Visão e Valores, tanto para a Magic Development, quanto para 

o Magic Village. Estes conceitos, segundo Kunsch 

 
Podem ser considerados elementos focais e norteadores do planejamento 
estratégico. São vocábulos de alta significação para a vida das 
organizações que dão sentido à prática de suas atividades. Identificar quais 
são a missão, a visão e os valores de uma organização, analisando o 
conteúdo de seus enunciados, constitui uma tarefa muito importante para 
equacionar a pertinência, ou não, de tais enunciados e se eles estão 
coerentes com a prática institucional (KUNSCH, 2003, p. 249) 

 

Danielle relatou que, há cerca de 2 anos, a missão, a visão e os valores foram 

criados pelo CEO Rodrigo Cunha, porém não são conceitos estabelecidos nem 

utilizados pela organização. Ao ser questionada sobre a existência desses 

enunciados, a diretora relatou que ela "até poderia escrever, mas isso quem faz é o 

dono da companhia. Preciso pegar um dia que ele esteja mais sossegado para 

conversar, sentar e escrever, isso está na nossa pendência para colocar no site". Ao 

sintetizar o que seria a missão da Magic Development, ela a definiu como uma 

"empresa que pensa fora da caixa e vamos além, com inovação no sangue da 

empresa para fazer diferente".  

Ainda segundo a diretora, os planejamentos realizados pelo departamento de 

Marketing são orientados para o mercado e direcionados, prioritariamente, para 

definição de mídias e atividades a serem utilizadas e seus respectivos orçamentos 

para que sejam viabilizadas. Segundo Kotler 

 
o planejamento estratégico orientado para o mercado é o processo 
gerencial de desenvolver e manter um ajuste viável entre objetivos, 
habilidades e recursos de uma organização e as oportunidades de um 
mercado em contínua mudança. O objetivo do planejamento estratégico é 
dar forma aos negócios e produtos de uma empresa, de modo que eles 
possibilitem os lucros e o crescimento almejados.” (KOTLER, 2000, p.86)  
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Além desse planejamento anual, que ocorre no último trimestre de cada ano, 

semanalmente são realizadas reuniões para alinhamento do departamento. E o 

objetivo dessas reuniões, para a diretora, deve-se ao fato de que "todo dia tem 

novidade, todo dia tem oportunidade, e aí a gente sempre agarra. Toda segunda-

feira fazemos uma reunião para definir o planejamento semanal, com aniversários 

de formadores de opinião, celebridades, influenciadores digitais, datas 

comemorativas, etc." 

Conforme informou a assessora de imprensa, há também o plano de trabalho 

com foco na imprensa e baseado no calendário de atividades estipulado pelo 

Marketing para cada ano. Isabel salienta que "é de extrema importância que as 

diversas áreas estejam alinhadas e conversando entre si. No nosso caso, estamos 

em contato direto com as áreas de publicidade e também com o departamento de 

Marketing, que faz essa ponte com os outros setores. Todas as ações são 

estratégicas e feitas de acordo com o planejamento traçado em conjunto com o 

cliente, Magic Village". 

 No que diz respeito ao serviço prestado pela assessoria de imprensa, vale 

aqui destacar seu principal objetivo que consiste em "reforçar a imagem de melhor 

opção de imóvel em Orlando, tanto para investimento quanto lazer", conforme 

informado pela assessora Isabel. Ao ser questionada sobre as atividades 

executadas e relacionadas à Relações Públicas, a assessora de imprensa mostrou 

que 
Além do trabalho tradicional de uma assessoria de imprensa, como criação 
de releases, artigos, notas, sugestões de pautas, entrevistas, convidamos 
jornalistas brasileiros (que trabalham em Orlando) para eventos no Magic 
Village, intermediamos a clipagem com uma empresa especializada e 
fazemos os relatórios de atividades. Com o tempo, acabamos conhecendo 
muitos brasileiros que estão em Orlando trabalhando, principalmente em 
blogs, espaços no qual mostram um pouco da vida lá fora. São conteúdos 
interessantes e que se encaixam em algumas das pautas que sugerimos. 
Criamos, naturalmente, um relacionamento com essa mídia (HOSSRI, 2016, 
informação verbal) 

  

Ainda segundo Isabel, o Magic Village está presente em toda mídia, seja ela 

off-line ou digital. Já a escolha dos veículos que serão prospectados a partir das 

sugestões de pauta, irão depender das pautas trabalhadas na ocasião. A assessora 

comentou que, com o Magic Village, é possível trabalhar diversas editorias, como 

celebridades, economia, arquitetura, viagem e turismo, mercado, negócios, imóveis. 
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Com este universo abrangente de trabalho, torna-se interessante lembrar aqui que a 

assessoria de imprensa configura um dos focos de atuação da estratégia de 

Marketing estabelecida pelo departamento, que serão apresentados de forma 

individual e ilustrada no desenvolvimento deste capítulo. 

Antes de se conhecer estas ações em detalhes, é relevante mencionar que o 

departamento de Marketing costuma medir e avaliar os resultados de suas ações de 

comunicação mercadológica e também mensurar os dados extraídos a partir de 

relatórios de suas redes sociais. Pelo ponto de vista da diretora, ela confirma que  

 
tudo é mensurado, desde os contatos online no chat presente no site do 
Magic Village, até as ligações recebidas pelo departamento comercial. Toda 
sexta-feira, eu entro em contato com eles para perguntar quantas casas 
venderam, quantos apartamentos no Magic Reserve venderam, além de 
perguntar sobre como o público ficou sabendo dos produtos. O que 
falaram? Citaram o outdoor de Guarulhos, Congonhas, citaram um anúncio 
em alguma revista? Com essas informações, a gente consegue mensurar a 
efetividade da comunicação e das mídias utilizadas (ARELLO, 2016, 
informação verbal). 

 
As informações obtidas durante as entrevistas realizadas atestam a 

comunicação predominantemente mercadológica adotada pela Magic Development 

e para o Magic Village, totalmente voltada para ações agressivas de marketing com 

o foco inicial para a venda das casas, seguido para a venda de diárias de 

hospedagem. Enquanto a diretora Danielle possui a consciência de que a 

comunicação interna e a comunicação institucional ainda não foram priorizadas, ela 

já identificou a necessidade de atingir outros públicos, além dos compradores dos 

produtos. A diretora afirmou que  
para a gente se tornar cada vez mais referência em hospedagem, a gente 
tem que estar presente com os nossos parceiros. Eu como diretora de 
Marketing da incorporadora, não consigo estar presente em todos os 
produtos, todos os dias e nem a minha equipe (ARELLO, 2016, informação 
verbal)  
 

E desta necessidade identificada, será incorporado o cargo de gerente de 

Marketing no quadro de funcionários do Magic Village, hoje com 19 pessoas no total. 

Com informações obtidas na entrevista com a diretora Danielle, tomou-se 

conhecimento de que uma nova pessoa será contratada, subordinada à gerente 

operacional do Magic Village, Fernanda, para  
cuidar da bandeira Magic Village para que ela esteja cada vez mais forte 
entre os parceiros, e também para que os hóspedes se sintam privilegiados 
e os proprietário das casas se sintam confortáveis em saber que tem 
alguém cuidando da imagem do imóvel deles (ARELLO, 2016, informação 
verbal). 
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Todo o trabalho desenvolvido por essa nova gerente deverá seguir o padrão 

da Magic Development e passar pela aprovação do departamento de Marketing da 

incorporadora, de modo a manter uma comunicação única e uniforme. Na visão de 

Danielle, este trabalho passará a juntar marketing e relações públicas, pois, ao 

buscar ainda mais a satisfação do cliente, o papel das Relações Públicas será 

fundamental para estabelecer e fidelizar os relacionamentos, visto que a nova 

profissional atuará como um canal de comunicação entre o cliente e o Magic Village.  

De forma sucinta, o autor Grunig (2009, p. 33) afirma que "as organizações 

necessitam de relações públicas porque mantêm relacionamentos com públicos” e, 

ainda que a diretora reconheça a necessidade de relações públicas para manter 

esses relacionamentos com outros públicos, e não recorra apenas ao marketing de 

relacionamento, sua visão parece priorizar apenas o relacionamento com objetivos 

mercadológicos. 

Essa afirmação é possível pois, segundo Danielle, a nova profissional deverá 

sempre agir de forma estratégica, estudar de modo que hóspedes e proprietários 

tenham sempre experiências mágicas para que, os primeiros se hospedem 

novamente e, os segundos, obtenham rentabilidade a partir da locação de suas 

casas para hospedagem, e ainda se interessem para investir no Magic Village 2. 

 Sobre as principais competências que essa nova gerente deverá possuir, 

Danielle foi enfática ao dizer que ela deverá ser agressiva em suas estratégias, atuar 

com excelência, estudar o perfil dos clientes, seguir o padrão "mágico de ser” e seu 

guia “Magic Look21”, além de ser simpática, elegante e manter o sorriso no rosto. 

Identifica-se que há uma relação entre o objetivo do cargo, suas características 

almejadas e o conceito de hospitalidade social, no que tange a questão dos 

relacionamentos que ocorrem por meio do bem-receber e da busca por experiências 

únicas e atividades personalizadas. 

É notório dizer que, conceitos como educação, cuidado e valorização das 

pessoas são enaltecidos no dia a dia do Magic Village ao passo que são 

incentivados pelos supervisores, face a face, para que todos os funcionários os 

pratiquem. Entretanto, ainda não é realizado um trabalho de comunicação 

estruturado para promover a hospitalidade e inseri-la como importante valor na 

cultura organizacional. 

                                                 
21 Mais detalhes sobre o guia Magic Look estão presentes no item 4.5.1 do presente trabalho. 
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 Após o detalhamento aqui apresentado a comunicação adotada pelo 

departamento de Marketing da incorporadora Magic Development para o Magic 

Village, o manual de identidade visual será apresentado para a familiarização com a 

marca e então, com sua estratégia de Marketing, por meio da apresentação dos 

cinco focos de atuação e as práticas por eles empregadas. 

 

4.2.1 Manual de identidade visual da marca 
 

Quando uma empresa, que presta algum tipo de serviço, apresenta uma 
mesma imagem em seus impressos, uniformes, veićulos etc, essa empresa 
tem uma identidade visual que, nesses casos, pode também ser chamada 
de identidade empresarial ou corporativa. (STRUNCK, 2007, p. 57) 

 
 Uma identidade visual é composta, essencialmente, por logotipo, símbolo, 

cores padrão e alfabeto padrão, que, aliados a características tangíveis e 

intangíveis, constituem a marca de produtos e serviços. Estes elementos 

institucionais e as normas que orientam a identidade visual, ou identidade 

corporativa, do Magic Village estão reunidos no "Manual de Identidade da Marca", 

fornecido pela equipe do departamento de Marketing à pesquisadora. De acordo 

com Strunck (2007), este documento é o "guia para implantação e manutenção do 

projeto” de identidade visual, e nele deve conter todas as especificações e regras 

para uso e aplicação, em um formato "simples e objetivo, exemplificando 

visualmente o que pode e o que não pode ser feito" (2007, p. 142).   

 No manual elaborado pelo Magic Village, estão representados o logotipo e o 

símbolo, em suas versões preferenciais. A aplicação principal é a do logo colorido 

em fundos brancos, com a orientação prioritária o sentido horizontal. Em alguns 

casos, o logo pode também ser utilizado no sentido vertical, conforme figura: 
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Figura 2 – Uso horizontal e vertical do logo do Magic Village 

 
Fonte: Manual de Identidade de Marca Magic Village, 2016, p. 6 

  

 De acordo com indicação no manual, "a aplicação sobre fundos escuros ou 

imagens deve ser evitada para não prejudicar a legibilidade e não descaracterizar a 

identidade da marca" (Manual de Identidade de Marca Magic Village, 2016, p. 9). O 

padrão cromático do Magic Village é definido em Pantone e CMYK para materiais 

impressos, e em códigos RGB para uso em meios digitais, conforme códigos abaixo: 

 
Figura 3 – Padrão cromático da marca Magic Village 

 
Fonte: Manual de Identidade de Marca Magic Village, 2016, p. 3 

 

Outras diretrizes sobre o uso e aplicação do logo são encontrados no manual. 

Entre elas, itens que determinam o dimensionamento mínimo e a área de reserva 

para a sua reprodução, ao prezar pela integridade e legibilidade em busca de uma 

nítida leitura e rápida identificação quando aplicado. 
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Sobre os elementos essenciais da identidade visual, no presente trabalho 

optou-se por analisar as cores e o símbolo adotados pelo Magic Village. Sobre a 

importância da escolha das cores, Strunck afirma que 

 
Experiências realizadas por psicólogos demonstram que as cores se 
relacionam diretamente com a emoção, de um modo muito mais direto e 
uniforme do que as formas. Assim, uma atenção excepcional deve ser dada 
a elas nos projetos de identidade visual (STRUNCK, 2007, p. 104). 

Para o Magic Village, é possível afirmar que as cores padrão escolhidas, 

cinza e azul, indicam credibilidade, seriedade e tranquilidade, fantasia, 

respectivamente. Ainda, essas cores são reconhecidas como cores sóbrias que, 

remetem à elegância, luxo e equilíbrio, conceitos almejados pelo Magic Village na 

construção de sua marca perante o mercado. 

Em relação ao símbolo, nota-se que a letra "M" é formada por vários ícones 

que representam características locais da região de Orlando e também remetem a 

algumas de suas principais atrações turísticas. Entre os ícones presentes, vale 

mencionar a identificação do personagem Mickey, que remete aos parques do Walt 

Disney World, uma baleia, que faz alusão ao parque Sea World, palmeiras, árvores 

típicas da região, estrelas. 

Torna-se relevante, neste momento, mencionar a informação passada pela 

diretora de Marketing, Danielle Arello, a respeito do logo e do nome do 

empreendimento. Quando lançado, em 2012, a marca Magic Village vinha 

acompanhada da palavra “Resort" em seu logo. Desde material de comunicação 

visual, website, página no Facebook, perfil no Instagram, enfim, tudo foi criado a 

partir da marca “Magic Village Resort". Ao passo em que as casas ficaram prontas, 

os proprietários que optaram por financiar os valores junto aos bancos americanos 

encontraram certas dificuldades para obter o crédito pois os bancos julgavam que a 

sazonalidade de um meio de hospedagem poderia prejudicar a arrecadação de 

recursos com a locação das casas e, por consequência, o cumprimento do 

financiamento. 

Segundo Danielle, a necessidade da alteração da marca, surgida em 2015, 

representa "um problema de comunicação forte. Era Magic Village Resort e, após as 

questões com as legislações e os bancos, tiramos o Resort". A seguir, anúncio 

veiculado pelo Magic Village na página 45 da edição 74 da revista 'TAM nas 
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Nuves'22, publicada pela companhia aérea brasileira TAM em fevereiro de 2014 para 

apresentar o logo com a adição do "Resort": 
Figura 4 – Anúncio com antigo logo do Magic Village 

 
Fonte: Revista Tam nas Nuvens (2014, p. 45)23  

 

Como mencionado anteriormente neste capítulo, o Magic Village é um 

produto da Magic Development, e, juntamente com os outros produtos da 

incorporadora, compartilham o mesmo “M" como símbolo. O logo da Magic 

Development se diferencia dos demais apenas pela cor, pois é o único com o “M" na 

cor preta, enquanto os demais utilizam um tom de azul escuro. Ademais, as marcas 

também se diferenciam entre si pelos logotipos adotados, ou seja, em cada uma 
                                                 
22 A Revista TAM Nas Nuvens era uma publicação bilíngue (português/inglês e português/espanhol), 
distribuída mensalmente nas aeronaves da TAM, que trazia em seu editorial uma abordagem 
diferente e original dos temas turismo, negócios, comportamento, cultura e lazer. A publicação tinha tiragem 
de 150 mil exemplares mensais, sendo 130 mil em (português/inglês) e 20 mil em 
(português/espanhol), com um público de mais de 2,6 milhões de leitores. 
23 Disponível em < http://www.tamnasnuvens.com.br/revista/site/> Acesso 22 outubro 2016 
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nota-se a particularização da escrita de acordo com o produto. Nas figuras a seguir é 

possível identificar esses logos: 

 
Figura 5 – Logo da Magic Development  

 
Fonte: Site da Magic Development24. 

 
Figura 6 - Logo do Magic Village 2 

   
Fonte: Site do Magic Village 225  

 
Figura 7 - Logo do Magic Reserve 

 

     
Fonte: Site do Magic Reserve26 

 

 

                                                 
24 Disponível em <http://magicdevelopment.com/> Acesso 10 outubro 2016 
25 Disponível em <http://magicvillage2.com/> Acesso 10 outubro 2016 
26 Disponível em < http://magicreserve.com/> Acesso 10 outubro 2016 
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Figura 8 – Logo do Magic Place by Pininfarina 

 
Fonte: Site da Magic Development27 

 
Por fim, como meros observadores, é possível perceber semelhanças entre o 

símbolo do Magic Village e os sinais gráficos que formam o logo da organização 

Unilever, especialmente no que diz respeito aos desenhos presentes na letra “M" e 

às cores adotadas pelo empreendimento. 
Figura 9 – Logo da Unilever 

 
Fonte: Site da Unilever28  

 

 Após explanação sobre o manual de identidade da marca Magic Village, nos 

próximos tópicos deste capítulo serão enfim apresentados, na prática, as ações dos 

focos de atuação da estratégia de Marketing adotadas pelo departamento de 

Marketing da incorporadora, inclusive com sua identidade visual aplicada. 

 
 
 
 

                                                 
27 Disponível em < http://magicdevelopment.com/magic-place/> Acesso 10 outubro 2016 
28 Disponível em <https://www.unilever.com.br/> Acesso 10 outubro 2016 
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4.3 Análise das estratégias de Marketing  
 
 Conforme já mencionado, a Magic Development estabelece seu planejamento 

estratégico orientado para o mercado. Kotler afirma que “o plano de marketing 

estratégico estabelece os objetivos gerais e a estratégia de marketing com base em 

uma análise da situação e das oportunidades de mercado atuais” (KOTLER, 2000, 

p.86). No caso do plano de marketing do Magic Village, proposto para o ano de 

2016, sua estratégia concentra-se em cinco focos de atuação para atrair hóspedes e 

gerar rentabilidade para os proprietários das casas. São eles: Mídia Off-line, Mídia 

Digital, Imprensa, Eventos e Ações de Marketing. 

 Além da apresentação destes focos de atuação na prática, outras ferramentas 

utilizadas para estabelecer comunicação entre o Magic Village e seus públicos 

também serão apresentadas no decorrer deste item. 

 
4.3.1 Mídia off-line 
 
 Para conhecer o trabalho de mídia off-line realizado pelo Marketing da Magic 

Development, entende-se a necessidade de primeiramente introduzir o conceito de 

mídia. De acordo com o dicionário Michaelis, para a comunicação, mídia é 

  
toda estrutura de difusão de informações, notícias, mensagens e 
entretenimento que estabelece um canal intermediário de comunicação não 
pessoal, de comunicação de massa, utilizando-se de vários meios, entre 
eles jornais, revistas, rádio, televisão, cinema, mala direta, outdoors, 
informativos, telefone, internet etc (MICHAELIS). 
 

A mídia off-line, um dos focos de atuação da estratégia de Marketing adotada, 

compreende-se por todos os meios de comunicação que transmitem as mensagens 

e que não são conectados à Internet29, como jornal, televisão e rádio. Estes meios, 

segundo Sousa, "permitem a difusão de uma mesma mensagem a uma audiência 

vasta e heterogênea. Este conceito está na base do conceito de comunicação de 

massas" (SOUSA, 2006, p. 81). 

Conforme modelo de processo de comunicação apresentado por Lasswell, 

em 1948, para descrever a comunicação de massa, o ato da comunicação é 

                                                 
29 Segundo Ricardo Garay, a Internet "é a maior rede de veículos de comunicação que já se imaginou 
criar. Maior por ter sua abrangência global; maior por convergir mídias em uma única mídia (áudio, 
vídeo, textos, fotos, animações, etc). (2000) 
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composto por 5 elementos: emissor, mensagem, meio, receptor e impacto. Sobre 

este modelo, interessa conhecer as premissas apontadas por Schulz (1982) e 

citadas por Wolf:  
a. esses processos são estritamente assimétricos, com um emissor activo 
que produz o estímulo e uma massa passiva de de destinatários que, ao ser 
« atingida» pelo estímulo, reage;  
b. a comunicação é intencional e tem por objectivo obter um determinado 
efeito, observável, susceptível de ser avaliado na medida em que gera um 
comportamento que se pode de certa forma associar a esse objectivo. Este 
está sistematicamente relacionado com o conteúdo da mensagem. 
Consequentemente, a análise do conteúdo apresenta-se como o 
instrumento para inferir os objectivos de manipulação dos emissores e os 
únicos efeitos que tal modelo torna pertinentes são os que podem ser 
observados, isto é, os que podem ser associados a uma modificação, a uma 
mudança de comportamentos, atitudes, opiniões, etc.  
c. os papéis do comunicador e destinatário surgem isolados, independentes 
das relações sociais, situacionais e culturais em que os processos 
comunicativos se realizam, mas que o modelo em si não contempla os 
efeitos dizem respeito a destinatários atomizados, isolados (SCHULZ, 1982, 
apud WOLF, 1985, p. 29) 

 

No caso da Magic Development, os meios off-line adotados para realizar esta 

comunicação assimétrica e intencional são as revistas, os jornais e os painéis em 

aeroportos, como apresenta a reprodução de material sobre sua estratégia: 

 
Figura 10 – Mídia Off-line 

 
Fonte: Estratégia de Marketing da Magic Development, 2016, p. 2   

 
 Acredita-se que o motivo da escolha do departamento de Marketing por esse 

tipo de mídia de comunicação de massa se relaciona ao apresentado pelos autores 
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Zeithaml, Bitner e Gremler após análise da coordenação dos canais de comunicação 

off-line adotada pela hotels.com30. De acordo com os autores 
Talvez você já tenha visto anúncios na televisão e mídia impressa, banners 
ou outdoors da hotels.com, um site de viagens baseado em Dallas, Texas, 
Estados Unidos. Esses canais de marketing de massa são utilizados para 
convencer os clientes a considerar a hotels.com quando estão planejando 
viagem (ZEITHAML, BITNER, GREMLER, 2014, p. 407). 

  
 Nota-se a semelhança no propósito dos canais adotados pela hotels.com em 

relação ao praticado pela Magic Development, visto que a incorporadora também 

pretende convencer os viajantes a considerarem seus produtos e, assim, vender 

seus imóveis e, consequentemente, suas diárias de hospedagem. A utilização 

dessas mídias, segundo Keller e Kotler, é definida por propaganda, ou seja,  
 

qualquer forma paga de apresentação não pessoal e promocional de ideias, 
bens ou serviços por um patrocinador identificado. Os anúncios são uma 
maneira lucrativa de disseminar mensagens, seja para desenvolver uma 
preferência de marca, seja para instruir pessoas (KELLER, KOTLER, 2006, 
p. 566). 

 

De acordo com os veículos off-line escolhidos pelo Marketing, conforme 

apresentado na Figura 10, percebe-se que as revistas são, em sua maioria, revistas 

de bordo publicadas por companhias aéreas como Azul, Gol e Tam, cujo público-

alvo é formado por passageiros dessas companhias. Além das revistas, os painéis 

em aeroportos brasileiros também são voltados aos viajantes. 

A produção de todo material destinado à veiculação off-line tem início com a 

definição de briefing pelo departamento de Marketing, para então seguir para a 

produção da área de publicidade da agência C4, e se encerrar com a validação da 

arte pela diretora Danielle para que possa seguir para veiculação. O fato de 

publicidade e assessoria de imprensa caminharem juntas, na mesma agência, acaba 

por permitir que a comunicação realizada por ambas as áreas ocorra de forma 

integrada. De acordo com a assessora de imprensa Isabel  

 
Essa parceria é fundamental para o nosso trabalho, pois hoje as duas 
áreas (publicidade e imprensa) andam lado a lado. É crucial para nós, da 
equipe de imprensa, sabermos onde nosso cliente anuncia, a língua que 
ele fala com seu público, a cara do material que está sendo divulgado.  

                                                 
30 A Hotels.com é líder no mercado global de acomodações em hotéis pela Internet, ao oferecer 
serviços de reservas através de sua própria rede de sites em diversos idiomas e centrais de 
atendimento por telefone. Para o público brasileiro, o acesso é realizado pelo endereço hoteis.com. 
Disponível em < https://www.hoteis.com/customer_care/about_us.html> Acesso 27 outubro 2016 
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  Para as revistas, são produzidas peças em formato de anúncio impresso. 

Sobre a mídia impressa, Keller e Kotler (2006) afirmam que 

 
caracteriza-se por um contraste completo em relação à mídia de 
transmissão. Como possuem ritmo próprio, revistas e jornais podem 
oferecer um grande número de informações detalhadas sobre o produto e 
ainda comunicar com eficácia o imaginário do usuário e do uso. Ao mesmo 
tempo, a natureza estática das fotos na mídia impressa dificulta a 
apresentação e a demonstração dinâmicas. Outra desvantagem é que ela 
pode ser consideravelmente passiva (KELLER, KOTLER, 2006, p. 569) 

  

A seguir, exemplos de anúncios veiculados pela Magic Development, com 

destaque para peças de 2014 e 2015 em que o logo do Magic Village e Magic 

Village 2 ainda apresentavam a palavra "Resort", e um anúncio do Magic Village 2 

veiculado em fevereiro de 2016, já com logo atualizado. 

 
Figura 11 – Anúncio do Magic Village na edição 79, de julho de 2014, da revista Tam nas Nuvens 

 
Fonte: Revista Tam nas Nuvens (2014) 

 

 



 92 

Figura 12 – Anúncio do Magic Village 2 na página 69 da edição 26, de junho de 2015, da revista Azul 
Magazine31 

 
Fonte: Azul Magazine | Edição 26 (2015)32  

 

Baseado nos anúncios aqui reproduzidos, é possível notar que há um padrão 

em relação ao formato, visto que todos são veiculados em páginas inteiras e sempre 

em páginas direitas, fator que acredita ser capaz de proporcionar maior taxa de 

visibilidade aos leitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 A revista Azul Magazine é uma publicação com reportagens turísticas, negócios, moda, 
comportamento e entrevistas, com periodicidade mensal e tiragem de 70 mil exemplares, e que está 
presente em todos os voos nacionais e internacionais da companhia aérea Azul. 
32 Disponível em <https://issuu.com/sancle.digital/docs/azul__26> Acesso 18 outubro 2016 
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Figura 13 – Anúncio do Magic Village 2 na página 147 da edição 34, de fevereiro de 2016, da revista 
Azul Magazine 

 
Fonte: Azul Magazine | Edição 34 (2016)33  

 

Nota-se, também, uma evolução do padrão de cores e estilo utilizado ao 

passo que, os anúncios mais recentes possuem cores e elementos bastante 

similares, apesar de se tratar de produtos diferentes, Magic Village 2 e Magic 

Reserve. Além disso, pode-se afirmar que a escolha por cores mais sóbrias e a 

presença de tons dourados, cada vez mais empregados ao passar dos anos, 

remetem a conceitos de luxo e sofisticação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Disponível em <https://issuu.com/sancle.digital/docs/azul_34> Acesso 18 outubro 2016 
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Figura 14 – Anúncio do Magic Reserve na página 15 da edição 39, de julho de 2016, da revista Azul 
Magazine 

 
Fonte: Azul Magazine | Edição 39 (2016)34  

 

Um segundo tipo de anúncio adotado pelo Marketing trata-se do informe 

publicitário. Segundo José Antonio Martinuzzo, este tipo de mídia nada mais é que 

“espaço publicitário, uma vez que é comprado junto às mid́ias jornaliśticas, mas com 

conteúdo informativo. Geralmente, dialoga com padrões estéticos e estiliśticos do 

veićulo jornaliśtico, o que explica a identificação como ‘informe publicitário’. 

(MARTINUZZO, 2013, p.77). Para ilustrar como a Magic Development se utiliza 

desta mídia, encontra-se aqui reproduzida a página que contempla o Magic Vilage 

no informe publicitário publicado pelo jornal Folha de S. Paulo35 por meio de um 

caderno especial nomeado “Pura diversão no mundo mágico", em 24 de maio de 

2016: 

  

 

 

 

 

                                                 
34 Disponível em <https://issuu.com/sancle.digital/docs/azul_39_completa> Acesso 18 outubro 2016 
35 Folha de S. Paulo é um jornal brasileiro editado pelo Grupo Folha e organizado, de circulação 
nacional e com cadernos temáticos diários e suplementos.  
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Figura 15 – Informe publicitário na página 4, de 24 de maio de 2016, de caderno especial "Pura 
diversão no mundo mágico” da Folha de S. Paulo 

 
Fonte: Lupa Clipping36  

 

 Com base no texto apresentado sobre o Magic Village e no conteúdo da 

página, é possível observar que o objetivo em questão está na venda de diárias de 

hospedagem, ao contrário dos anúncios veiculados nas revistas de bordo com o 

objetivo de vender os imóveis da incorporadora. Isso entende-se pois, na data da 

veiculação, todas as 180 casas do Magic Village já se encontravam vendidas. 

                                                 
36Disponível em 
<http://www.sistemalupaclipping.com.br/retorno_email.php?id_clip=3903724&dt_ini=20160101&dt_fim
=20161029&flag_cli=&tp_rel=> Acesso 28 outubro 2016 
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 A terceira mídia off-line adotada pelo Marketing é o painel luminoso, também 

chamado de backlight37, localizado em aeroportos, como Guarulhos e Viracopos, 

ambos no estado de São Paulo. A mídia foi escolhida para exibir o conteúdo 

publicitário do mais recente produto da incorporadora, o Magic Reserve. Por se 

tratar de uma área com fluxo expressivo de pessoas que por lá circulam, um painel 

luminoso proporciona alto grau de exposição e possui baixa concorrência, visto que 

esses painéis costumam ser grandes e utilizados em quantidades pequenas devido 

ao espaço que ocupam. Para ilustrar, consta a seguir uma foto registrada pela 

pesquisadora, em 18 de setembro de 2016, que apresenta o painel luminoso 

localizado no portão de embarque 242 do Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos 

com conteúdo do Magic Reserve: 

 
Figura 16 – Painel luminoso no Aeroporto de Guarulhos  

 
Fonte: Registro realizado pela pesquisadora em 18 de setembro de 2016. 

 
 Como é possível observar na imagem, o estilo do conteúdo reproduzido no 

painel luminoso é bastante similar ao conteúdo veiculado no anúncio produzido para 

o Magic Reserve. A principal diferença está no volume de texto que aparece em 

cada um pois, entende-se que os leitores de revistas terão contato com o anúncio 

por uma fração maior de tempo em comparação ao tempo em que as pessoas que 

circulam em um aeroporto ficam expostas as informações contidas em um painel. 

Apesar das diferenças que as mídias apresentam, sabe-se que cada uma terá suas 

                                                 
37 Backlight é um painel de estrutura metálica com iluminação interna, que costuma ser utilizado por marcas 
para campanhas em busca de grande impacto visual, como lançamento de produtos.  
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vantagens e limitações e, por isso, sua escolha deve ser baseada nos hábitos do 

público-alvo, nas características mensagem e do produto que serão anunciados e, 

por fim, no custo de cada mídia. De acordo com Xavier Dordor,  

 
Não existe mídia ideal, de forma que as novas mídias, em vez de substituir 
as antigas, juntam-se a elas formando um conjunto mais rico. Não existe 
mídia ideal e universal para todas as marcas, porque estas, para se 
destacar, buscam a originalidade e a singularidade (DORDOR, 2007, p. 
159) 

 
Com isso em mente, e após explanação sobre as mídias off-line 

contempladas na estratégia de marketing do departamento, surge aqui a 

necessidade de conhecer trabalho realizado no ambiente digital.  

 
4.3.2 Mídia digital 
 
 Sabe-se que, na sociedade contemporânea, as inovações das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) são constantes e influenciam, cada vez mais, o 

cotidiano das pessoas e das organizações ao passo que propiciam um maior acesso 

à informação. Entende-se por TICs, segundo Ramos, 

 
procedimentos, métodos e equipamentos para processar informação e 
comunicar que surgiram no contexto da Revolução Informática, Revolução 
Telemática ou Terceira Revolução Industrial, desenvolvidos gradualmente 
desde a segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos anos 
90 do mesmo século. Estas tecnologias agilizaram e tornaram menos 
palpável o conteúdo da comunicação, por meio da digitalização e da 
comunicação em redes para a captação, transmissão e distribuição das 
informações, que podem assumir a forma de texto, imagem estática, vídeo 
ou som (RAMOS, 2008, p. 5) 

 

  Com a chegada da Internet, houve a intensificação no uso das TICs, visto que 

novas tecnologias foram desenvolvidas e diversificaram os meios de comunicação. 

Por meio de conexões, equipamentos e sistemas eletrônicos, novas mídias surgiram 

no ambiente digital e passaram a aproximar pessoas, encurtar distâncias e expandir 

o espaço para emissão e recepção de informações. 

 Enquanto no modelo supracitado apresentado por Lasswell o receptor da 

mensagem é passivo e a comunicação ocorre de forma linear, com as tecnologias 

digitais surge a comunicação em rede, que propicia ao receptor um comportamento 

participativo. De acordo com Van Dal, deste novo cenário 
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Surgem os tempos da participação e da interatividade, transformando a 
troca de informações entre público/consumidores que também podem ser 
produtores no contexto midiático e influenciadores para aquisição de 
produtos e serviços em escala exponencial, por meio da internet. Novas 
tecnologias midiáticas permitiram que o mesmo conteúdo fluísse por vários 
canais diferentes e assumisse formas distintas no ponto de recepção (VAN 
DAL, 2013, p. 7) 

  
Neste ambiente digital, voltado à interatividade, as organizações se utilizam 

de diversos meios para comunicar e permitir que a produção e o envio de feedbacks 

pelos receptores. A partir da premissa de que cada receptor irá escolher a forma de 

lidar com as mensagens recebidas de acordo com sua bagagem, suas crenças e 

valores, as organizações devem determinar quais os meios, ou as mídias, ideais 

para investir, de modo a causar efeito em seus receptores e estimular o 

envolvimento e retorno deles sobre sua mensagem. Sobre as opções de mídia, 

Campos (2013, p.24) apresenta que, "na Internet, ela se apresenta de várias formas, 

como publicidade online, sites, blogs, e-mail marketing, redes sociais e mobile 

marketing". 

No caso das mídias digitais escolhidas pelo departamento de Marketing da 

Magic Development, constam sites, mídias sociais, display digital e publicidade 

online, conforme material cedido pela incorporadora: 

 
Figura 17 – Mídias Digitais 

 
Fonte: Estratégia de Marketing da Magic Development, 2016, p. 3   
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 Interessa, neste trabalho, conhecer em detalhes o trabalho desenvolvido nos 

sites do Magic Village e da Magic Development, e também o trabalho desenvolvido 

na página do Magic Village no Facebook e seu perfil no Instagram, já que tanto o 

site como as mídias sociais proporcionam a interação entre organização e público. A 

publicidade online será brevemente introduzida apenas para esclarecimento sobre 

seu conceito. Em relação ao display digital, entende-se que o mesmo possui 

propósito similar ao painel mencionado no item anterior do presente capítulo, com a 

diferença no material utilizado, e por isso, não será aqui contemplado. 

 Torres (2010, p. 33) define publicidade online como "o conjunto de ações de 

marketing digital que visam divulgar a marca ou produto da empresa, e podem ser 

similares as ações de publicidade convencionais". Encontrada em formatos variados, 

o autor complementa que " envolve várias mídias e tecnologias, como os banners, 

banners interativos, podcasts, vídeos, widgets e jogos online" (IDEM, p. 33). Sobre a 

publicidade online adotada pela incorporadora, é possível afirmar que a mesma se 

utiliza de Google Adwords38, Google Display39, Publicidade Fácil40 e Facebook 

Ads41, após observação do material cedido. Porém, tais ferramentas não serão 

apresentadas, pois exemplos não foram localizados pela pesquisadora e tampouco 

disponibilizados pelo departamento de Marketing da incorporadora. 

 Na rede mundial de computadores42, popularmente chamada de Internet, site 

é, segundo define o dicionário Michaelis  

 
Conjunto de informações sobre uma pessoa física ou jurídica, projetos, 
deliberações governamentais, qualquer área de conhecimento, notícias 
diversas etc. disponibilizadas na rede mundial de computadores, que podem 
ser acessadas em um endereço específico por um computador 
(MICHAELIS)  
 

  

Na internet, a Magic Development pode ser encontrada por meio do endereço 

www.magicdevelopment.com. O site, disponibilizado nos idiomas português e inglês, 

traz informações sobre a incorporadora enquanto empresa, seus produtos, link para 

                                                 
38 Sistema próprio do Google onde empresas anunciam por meio de publicidade inserida nos resultados do 
mecanismo de busca e em sites de parceiros do Google. 
39 Um grupo de mais de dois milhões de websites, vídeos e aplicativos onde os anúncios do Google AdWords 
podem ser exibidos, por meio da segmentação a partir de contextos, públicos-alvo, localização, etc. 
40 Não foram disponibilizadas e / ou encontradas informações sobre a utilização da “Publicidade Fácil". 
41 Anúncios publicitários veiculados no Facebook e direcionados para atingir públicos segmentados. 
42 Em inglês, conhecida pelo termo ‘world wide web’ ou 'www'. 
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acesso ao seu canal no Youtube43 e formulário para contato, conforme menu 

localizado no topo do site e representado a seguir: 
 

Figura 18 – Página Inicial do site da Magic Development 

 
Fonte: Print screen do site da Magic Development44  

  

Ao clicar em “Nosso Produtos", encontra-se um submenu com links para 

acesso a páginas que fornecem informações sobre os produtos da incorporadora. 

Curiosamente, na página principal do site e nas páginas específicas de cada produto 

não são encontrados os logos de cada empreendimento. A página sobre o Magic 

Village, com imagem reproduzida a seguir, possui informações que destacam a 

localização do empreendimento, seu estilo e design voltados ao luxo, detalhes sobre 

o Kit Mobília e os itens adicionais que podem ser incorporados nas casas, os 

serviços e as comodidades oferecidas aos hóspedes, além de informações sobre 

investimento e gestão do imóvel e link para acesso ao site próprio do Magic Village. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
43 Detalhes sobre o canal da Magic Development serão abordadas no item 4.4.1 deste trabalho. 
44 Disponível em <http://magicdevelopment.com/> Acesso 29 outubro 2016 
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Figura 19 – Início da página do Magic Village no site da Magic Development 

 
Fonte: Print screen do site da Magic Development45  

 

Vale comentar que o link que aparece para acesso ao site próprio do Magic 

Village aparece identificado por www.magicvillage.com. Todavia, conforme já 

mencionado neste trabalho sobre o problema com a marca em relação aos bancos, 

este endereço de site precisou ser substituído pelo endereço 

ww.magicvillagevacationhomes.com.  

Inclusive, ao clicar ou digitar www.magicvillage.com, ocorre um desvio 

automático para o novo site. Segundo a diretora Danielle informou, a alteração do 

endereço do site representa uma dificuldade enfrentada e ainda sem solução.  

 
Hoje, por exemplo, temos o website magicvillagevacationhomes.com para 
reservas de hospedagem e o website magicvillage2.com para venda das 
casas. Vamos ver o que fazer no futuro, enquanto vamos nos ajustando 
com as políticas do mercado. A ideia é que todos virem magicbooking.com 
(ARELLO, 2016, informação verbal)  

 

Ainda sobre o problema da marca, ao acessar o site 

ww.magicvillagevacationhomes.com, percebe-se imediatamente a ausência do logo 

ou qualquer tipo de referência à Magic Development. No site, encontram-se apenas 

o logo do Magic Village e o logo da CND Hospitality, empresa que pertence a um 

dos sócios da Magic Development e é responsável pela administração e gestão do 

Magic Village.  

                                                 
45 Disponível em <http://magicdevelopment.com/magic-village/> Acesso 29 outubro 2016 
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Há um tempo atrás, não estávamos nem colocando o logo do Magic Village 
no site. Porém, isso acabou sendo um tiro no pé pois não conseguíamos 
atrair reservas de hospedagem. Agora, com a inclusão da marca CND, 
conseguimos as reservas, mas não vendemos casas. Estamos em busca de 
uma solução para isso que, para mim, é um problema de marketing porque 
eu queria poder utilizar o magicvillage.com (ARELLO, 2016, informação 
verbal). 

 
Figura 20 – Página inicial do site do Magic Village 

 
Fonte: Print Screen do site do Magic Village46  

 

Ao acessar o site, logo nota-se também que o mesmo é disponibilizado 

apenas no idioma inglês, ao contrário do site da Magic Develpoment. Isto pode ser 

explicado pelo fato de que os brasileiros são público-alvo para a venda de casas da 

incorporadora, enquanto europeus e americanos representam o maior volume de 

nacionalidades que se hospedam no Magic Village47. 

Dito isso, o menu principal do site apresenta os itens Sobre Nós, Explore, 

Casas do Magic Village, Alimentação, Galeria, Localização, Contato, além de 

formulário com campos para preenchimento de dados como datas e quantidade de 

hóspedes para as pessoas que desejam verificar a disponibilidade das casas e 

efetuar reservas. Se reproduz, aqui, página com resultados após pesquisa de 

disponibilidade, toda em inglês: 

 

 
                                                 
46 Disponível em <http://magicvillagevacationhomes.com> Acesso 29 outubro 2016 
47 Os sites dos produtos Magic Village 2 (magicvillage2.com) e Magic Reserve (magicreserve.com) 
também são disponibilizados em português e em inglês, visto que ambos encontram-se em fase de 
venda dos imóveis. 
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Figura 21 – Página de resultados após pesquisa de disponibilidade de casas no site do Magic Village 

 
Fonte: Print screen do site do Magic Village48  

 

De volta à questão da alteração da marca e a consequente alteração do 

endereço do site, um detalhe na página "Contato” chama atenção. Trata-se do e-

mail disponibilizado para contato endereçado como reservation@magicvillage.com, 

como é possível notar: 
Figura 22 – Página "Contact Us” no site do Magic Village 

 
Fonte: Print screen do site do Magic Village49  

 

 
Durante pesquisa realizada sobre o termo “Magic Village” em sites de busca, 

um outro site do empreendimento foi localizado e pôde ser comprovado, em 

entrevista com a diretora de Marketing, que se tratava de um site criado e 

administrado pelo próprio departamento. Este site, localizado pelo endereço 
                                                 
48 Disponível em <http://magicvillagevacationhomes.com> Acesso 29 outubro 2016 
49 Disponível em <http://magicvillagevacationhomes.com/contact/> Acesso 29 outubro 2016 
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www.acompanhamento-magicvillage.com, tem seu foco nos clientes que são 

proprietários das casas do empreendimento. Ao acessar sua página inicial, as 

informações nela contidas já expressam números e tabelas que indicam o 

andamento de cada fase da construção do Magic Village. Ainda nesta página, 

encontra-se um menu que oferece acesso para páginas secundárias com 

apresentação de vídeos e fotos das obras, conforme ilustra a figura: 

 
Figura 23 – Página inicial do site Acompanhamento da Obra 

 
Fonte: Print screen do site Acompanhamento da Obra – Magic Village50 

 

De acordo com a diretora Danielle,  
o site de acompanhamento de obra é uma ferramenta muito especial onde a 
gente acalma, "ou não", os ânimos dos clientes. O cliente vê que está sendo 
montado, além de toda a divulgação na mídia que temos e que nenhum 
outro condomínio tem. O cliente, vendo que a casa dele está subindo, é 
ótimo. Mas, se ele vê que a dele não subiu, ele fica louco.... Então, é aí que 
entra o marketing, para mostrar que obra está, sim, em andamento e que 
são fases, autorizações.... O condomínio Summervile51, que até poderia ser 
considerado um concorrente, também não entregou a obra a tempo porque 
aqui os processos para conseguir as autorizações são muito complicados e 
demorados (ARELLO, 2016, informação verbal) 

 

Além das informações sobre as fases das obras, no menu constam links para 

acessos diretos ao canal da incorporadora no Youtube, à página do Magic Village no 

Facebook e ao seu perfil no Instagram. H, ainda, uma página chamada “Na mídia", 

que concentra as principais notícias veiculadas sobre o empreendimento e sobre o 

                                                 
50 Disponível em < http://acompanhamento-magicvillage.com> Acesso 29 outubro 2016 
51 Mais informações sobre o empreendimento disponíveis em < http://summervilleorlando.com.br/>  
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turismo da região, e também uma página chamada “Magic Line”, com formulário que 

se diz ser um canal exclusivo entre a incorporadora e seus clientes: 

 
Figura 24 – Página 'Magic Line’ no site Acompanhamento da Obra 

 
Fonte: Print screen do site Acompanhamento da Obra – Magic Village52  

 

Após apresentação das características do site da Magic Development e de 

ambos os sites do Magic Village, chega-se a considerar que há um padrão em 

termos de usabilidade e que o conteúdo disponibilizado é apresentado de forma 

organizada para facilitar a leitura e a navegação pelos sites. Nota-se, ainda, que há 

a preocupação na escolha de cores e imagens que acompanham a proposta da 

identidade visual das marcas. Vale destacar que os três sites oferecem formulário e 

e-mail para contato, além de um sistema de bate-papo disponibilizado 

exclusivamente no site do Magic Village.  

Entretanto, foi observada certa incongruência no que tange os endereços de 

e-mail disponibilizados para contato e o endereço dos respectivos sites, como já 

mencionado sobre o e-mail que consta no site do Magic Village. No caso do site da 

Magic Development, o e-mail informado para contato é info@magicvillage.com, 

enquanto o e-mail da Magic Line informado no site Acompanhamento de Obra é 

magicline@magicdevelopment.com. Detalhes como este refletem a questão da 

alteração necessária da marca e também o rápido crescimento da incorporada, pois 

causam a impressão de que os sites foram criados de acordo com necessidades 

                                                 
52 Disponível em <http://acompanhamento-magicvillage.com/magic-line/> Acesso 29 outubro 2016 
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pontuais e não planejados estrategicamente a partir de uma ótica de comunicação 

organizacional.   

 Encerrados os apontamentos sobre os sites da Magic Development e seus 

produtos, parte-se para as mídias sociais adotadas pela incorporadora. Entretanto, 

antes de conhecer como ocorre a utilização dessas mídias e a comunicação 

mediada pelo computador, torna-se relevante conceituar redes sociais e mídias 

sociais. Recuero define rede social como a união de dois elementos, os atores, que 

são representados por indivíduos, grupos ou organizações, e suas conexões, 

representadas por suas interações. 
Uma rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões de conexão de 
um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos 
atores. A abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura social, onde 
não é possi ́vel isolar os atores sociais e nem suas conexões (RECUERO, 
2009, p. 24). 

 
 Em outras palavras, redes sociais são grupos de pessoas ou organizações 

que possuem algum ponto de identificação, colaboração ou interesse em comum. 

Vale enfatizar que as redes sociais e seus padrões de conexão antecedem a 

Internet, visto que as relações sociais sempre existiram, ao passo que somos seres 

sociais por natureza. Com a chegada da comunicação mediada por computador, por 

meio da Internet, novas ferramentas surgiram e tornaram possíveis diferentes formas 

de socialização e de atuação das redes sociais. Diferentemente das relações off-

line, nas redes sociais online essas relações são mais complexas, ao passo que se 

tornam mais amplas, estáveis, e recuperáveis, pois permitem o registro das 

interações e a aproximação de atores que se distanciariam por questões físicas.  

Entre as novas ferramentas que modificaram o formato das relações sociais, 

surgiram os sites de redes sociais, definidos Boyd e Ellison  
serviços baseados na web que permitem aos indivíduos (1) construir um 
perfil público ou semi-público dentro de um sistema limitado, (2) articular 
uma lista de outros usuários com quem esses usuários dividem uma 
conexão e (3) ver suas listas de conexões e aquelas feitas por outros no 
sistema. A natureza e a nomenclatura dessas conexões pode variar de site 
para site (BOYD, ELLISON, 2007, p. 2)  
 

Recuero complementa que os sites não representam as redes sociais 

propriamente ditas. Segundo a autora, estes sites possuem a função de "um 

suporte, que é apropriado de diferentes formas pelos grupos sociais e cujos efeitos 

são construid́os pelo complexo universo de negociação de normas e formas de 

interação (RECUERO, 2014, p. 4). Estes instrumentos de suporte fazem parte do 
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universo das mídias sociais que, de acordo com Telles, são as "plataformas na 

Internet construídas para permitir a criação colaborativa de conteúdo, a interação 

social e o compartilhamento de informações em diversos formatos". É importante 

compreender que os sites de redes sociais representam apenas uma categoria de 

mídia social, pois sabe-se que há ainda blogs, sites de compartilhamento de vídeos, 

sites de compartilhamento de apresentações, sites de compartilhamento de fotos, 

enfim, inúmeras plataformas com propósitos primários, e a interação entre os 

usuários como consequências deles. 

Com esses conceitos claros, entende-se que as mídias sociais utilizadas pelo 

departamento de Marketing da Magic Development resumem-se em site de redes 

sociais, com presença no Facebook, site de compartilhamento de fotos, com 

presença no Instagram e site de compartilhamento de vídeos, com presença no 

Youtube. Nesta sessão do trabalho, apenas os dois primeiros serão abordados pois 

dizem respeito aos itens de mídias sociais contemplados na estratégia do 

departamento. Já a presença da incorporadora no Youtube será abordada na 

sessão 4.4.1, ao introduzir os veículos de comunicação dirigida auxiliar adotados 

pelo departamento de Marketing.  

A escolha pelo uso dessas mídias sociais representa uma importante 

ferramenta pois, segundo constatou-se durante visita ao departamento de Marketing, 

essas mídias são os meios utilizados pela incorporadora para comunicar aos 

públicos de outras nacionalidades, além dos brasileiros, já que os demais esforços 

de comunicação estão voltados, predominantemente, ao público brasileiro. Para 

atingir esses públicos, os conteúdos passaram a ser publicados nos idiomas inglês e 

português no Facebook e no Instagram, a partir de 29 de fevereiro de 2016. 

No site de redes sociais Facebook, é possível encontrar a página criada para 

o Magic Village pelo endereço eletrônico www.facebook.com/magicvresort. 

Conforme reprodução da página obtida em 13 de novembro de 2016, a página 

possui 4.963 seguidores, ou seja, quase 5.000 pessoas se interessam pelo 

empreendimento a ponto de seguir a página para receber suas atualizações 

conforme ocorrem as publicações.  
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Figura 25 – Página do Magic Village no Facebook 

 
Fonte: Print screen de página do Magic Village no Facebook53  

 

Após observar a imagem, é possível notar que na página constam 

publicações, fotos, vídeos, avaliações e informações sobre o empreendimento. 

Todas as publicações desses conteúdos são realizadas pelas profissionais do 

departamento de Marketing, responsáveis também por acompanhar os comentários 

recebidos nas publicações e retornar possíveis questionamentos. Em análise 

realizada com as postagens de janeiro a agosto de 2016, foram encontradas 353 

publicações, sendo 337 com foto e texto, 9 com vídeo e texto e 7 com foto e links 

que remetem para sites de terceiros com notícias relacionadas ao Magic Village e 

link para acesso ao canal da incorporadora no Youtube. 

Em relação às publicações realizadas pela página, uma observação analítica 

resultou que, durante os primeiros oito meses do ano, a página apresenta uma 

média de 31,8 curtidas por publicação e, em média, 1,2 comentários por publicação. 

Do ponto de vista das relações estabelecidas no Facebook, optou-se por analisar as 

10 postagens que mais receberam comentários para conhecer como se dá o retorno 

a esses comentários, ou ainda, se o retorno de fato ocorre. Para a apresentação 

desses resultados, uma tabela foi criada a partir de dados como engajamento, que 

considerou a soma de curtidas, comentários e compartilhamentos de cada 

                                                 
53 Disponível em <https://www.facebook.com/magicvresort> Acesso 13 novembro 2016 
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publicação, o total de comentários em cada uma e quantos destes são comentários 

do Magic Village.  

 
Tabela 2 – Publicações com mais comentários na página do Magic Village no Facebook 

DATA ASSUNTO ENGAJAMENTO 
TOTAL 

TOTAL DE 
COMENTÁRIO

S 
COMENTÁRIOS 

DO PÚBLICO 
COMENTÁRIOS 

DO MAGIC 
VILLAGE 

14/02/16 Estada da Anitta 116 16 10 6 

15/02/16 Estada de Anitta, Marcus 
Majella e Gabi Lopes 71 7 6 1 

19/02/16 Magic Village 2 69 7 6 1 

01/03/16 Estada da Ivete Sangalo 1767 36 36 0 

16/03/16 Rodízio de Pizza no Villagio 52 9 6 3 

18/03/16 Magic Place by Pininfarina 163 10 6 4 

13/04/16 Rodízio de Pizza no Villagio 35 6 3 3 

21/04/16 Investimento Magic Village 76 12 10 2 

01/06/16 Funcionária do Suporte 
Comercial 66 10 9 1 

12/06/16 Dica sobre atração em 
Orlando 82 9 9 0 

FONTE: Tabela criada pela pesquisadora com informações obtidas na página do Facebook do Magic 

Village54   
 

A seguir, duas publicações serão reproduzidas para melhor compreensão de 

como se dá essa interação, a primeira delas mostra um rápido retorno, enquanto a 

segunda mostra um retorno pelo departamento alguns dias depois do comentário 

recebido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Tabela criada com os dados obtidos em <https://www.facebook.com/magicvresort> Acesso 09 
novembro 2016 
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Figura 26 – Comentários na publicação de 13 de abril de 2016 

 
Fonte: Fonte: Print screen de página do Magic Village no Facebook55  

 

 

 

 
                                                 
55 Disponível em < https://www.facebook.com/148094188696524/posts/550521805120425> Acesso 
09 novembro 2016 
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Figura 27 – Comentários na publicação de 21 de abril de 2016 

 
Fonte: Print screen de página do Magic Village no Facebook56  

 

Interessa comentar, a respeito dos dados encontrados no Facebook, que não 

existe um padrão estabelecido para os retornos dos comentários pelo departamento 

                                                 
56Disponível em     
<https://www.facebook.com/magicvresort/photos/a.148496615322948.1073741829.14809418869652
4/553511094821496/?type=3> Acesso 09 novembro 2016 
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de Marketing, seja em relação ao prazo de resposta ou na determinação de quais 

publicações ou quais comentários serão respondidos. Tal afirmação é possível pois 

foram encontradas publicações sem a participação do Magic Village nos 

comentários, enquanto há outras em que um rápido retorno é foi identificado. 

Além das publicações do Magic Village no Facebook, analisou-se também 

como são tratadas as avaliações sobre o empreendimento recebidas por parte do 

departamento de Marketing. Durante o período de janeiro a agosto, foram 

identificadas 26 avaliações na página, sendo 23 avaliações receberam nota máxima, 

5, 2 receberam nota 4 e uma avaliação foi considerada nota mínima, 1. Além das 

notas atribuídas, algumas das avaliações possuem comentários sobre o 

empreendimento, realizados em variados idiomas, como português, espanhol, 

francês e inglês. Entre todos os comentários, identificou-se apenas o retorno do 

Magic Village ao avaliador, conforme reprodução a seguir. Vale destacar que o 

usuário que atribui a nota mínima não obteve nenhum retorno por parte do 

empreendimento, também reproduzido: 
Figura 28 – Avaliação no Facebook com retorno do Magic Village 

 
Fonte: Print screen da página do Magic Village no Facebook57  

 
Figura 29 – Avaliação no Facebook sem retorno do Magic Village 

 
Fonte: Print screen da página do Magic Village no Facebook58 

                                                 
57 Disponível em <https://www.facebook.com/pg/magicvresort/reviews/?ref=page_internal> Acesso 12 
novembro 2016 



 113 

Em relação ao Instagram, o perfil do Magic Village pode ser encontrado pelo 

endereço eletrônico www.instagram.com/magicvillageresort. Em observação 

realizada em 13 de novembro de 2016, os dados levantados mostraram que o 

empreendimento possui cerca de 45.400 seguidores e um total de 807 publicações 

até a data. Durante o período de análise, janeiro a agosto de 2016, foram 

identificadas 395 publicações, 42 a mais em relação às publicações do Facebook. 

Acredita-se que não há uma razão específica para explicar tal diferença, visto que a 

maioria dos conteúdos das duas mídias sociais são repetidos, publicados nas 

mesmas datas. Este fato traz o pensamento de que a falta das publicações no 

Facebook não se trata de uma escolha intencional ou por alguma razão estratégica. 
Figura 30 – Perfil do Magic Village no Instagram 

 
Fonte: Print screen do perfil do Magic Village no Instagram59 

  
Apesar de não ser considerado uma mídia social com propósito de redes 

sociais, ou relacionamento, e sim para compartilhamento de fotos, a interação entre 

o Magic Village e as pessoas que seguem o perfil ocorre de forma constante. Com 

isso em mente, optou-se por observar as publicações nesta mídia a partir dos 

comentários recebidos e retornos por parte do Magic Village. Notou-se que, das 395 

publicações identificadas nos primeiros 8 meses do ano, chega-se a uma média de 

282 curtidas e 5,5 comentários por publicação. Especificamente nesta mídia, vale 

ressaltar que existe uma interação recorrente entre a diretora de Marketing, Danielle, 

                                                                                                                                                         
58 Disponível em https://www.facebook.com/pg/magicvresort/reviews/?ref=page_internal Acesso 12 
novembro 2016 
59 Disponível em < https://www.instagram.com/magicvillageresort/> Acesso 12 novembro 2016 
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e a apresentadora Adriane Galisteu, e também a constante presença da assessora 

de imprensa nos comentários por meio do perfil da agência C4 no Instagram. 

 Para apresentar os resultados obtidos com a observação realizada nesta 

mídia, optou-se por também elaborar uma tabela com os dados obtidos nas 10 

publicações que possuem o maior número de comentários. 

 
Tabela 3 – Publicações mais comentadas no perfil do Magic Village no Instagram 

DATA ASSUNTO CURTIDAS TOTAL DE 
COMENTÁRIOS 

COMENTÁRIOS 
DO PÚBLICO 

COMENTÁRIOS 
DO MAGIC 
VILLAGE 

14/01/16 Parceria com 3rd Home 258 22 22 0 

13/02/16 Reservas Magic Village 189 46 41 5 

14/02/16 Estada da Anitta 903 33 30 3 

17/02/16 Magic Village 2 407 36 33 3 

19/02/16 Magic Village 2 321 26 22 4 

20/02/16 Piscina do Magic Village 524 25 24 1 

01/03/16 Estada da Ivete Sangalo 689 38 36 2 

15/04/16 Magic Village 2 213 26 23 3 

02/05/16 
Dica sobre atração em 

Orlando 328 63 63 0 

12/06/16 
Dica sobre atração em 

Orlando 350 35 34 1 
Fonte: Tabela criada pela autora com dados obtidos no perfil do Magic Village no Instagram60 

  

Percebe-se que a quantidade de comentários recebidos nas publicações é 

maior no site de compartilhamento de fotos se comparado ao Facebook, fato que 

pode ser explicado pelo total de seguidores nesta mídia ser maior que na primeira. 

Porém, a partir da quantidade de retornos produzidos pelo departamento de 

Marketing, é possível afirmar que a participação do mesmo ocorre de forma similar 

nas duas mídias. No caso do Instagram, com o número elevado de comentários, 

seria possível imaginar também uma maior quantidade de retornos por parte do 

Magic Village, o que não ocorre. 

Após observar a atuação do departamento de Marketing nessas duas mídias 

sociais, é possível afirmar que o departamento não possui uma estratégia 

diferenciada para cada mídia, visto que o conteúdo das publicações são, 

predominante, idênticos. Ainda que o perfil do empreendimento no Instagram possua 

um número 9 vezes maior de seguidores em comparação a sua página no 

Facebook, nota-se que não há uma diferenciação no uso das duas mídias. Entre os 
                                                 
60 Tabela criada com dados obtidos em <https://www.instagram.com/magicvillageresort/> Acesso 09 
novembro 2016 
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conteúdos recorrentes e que merecem destaque, estão as publicações sobre o 

restaurante Villaggio, os demais produtos da Magic Development, dicas de atrações 

na região, e aniversários de personalidades da mídia que já se hospedaram no 

empreendimento.  

Sobre o conteúdo, percebe-se também que, ainda que os textos sejam 

elaborados em dois idiomas, os traços da cultura brasileira se mantêm fortes na 

escolha dos conteúdos publicados. Para melhor compreensão, é possível citar a 

opção por publicações sobre o desempenho dos atletas brasileiros, exclusivamente, 

durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro61, em 2016, e também publicações em 

funções de datas comemorativas de acordo com o calendário brasileiro, como no 

caso do Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo do mês de agosto no 

Brasil e no terceiro domingo de junho nos Estados Unidos, sendo publicações 

realizadas nas duas datas. A seguir, duas publicações sobre os brasileiros nas 

Olimpíadas que ilustram essa questão: 
Figura 31 – Publicação sbre Olimpíadas no perfil do Magic Village no Instagram 

 
Fonte: Print screen do perfil do Magic Village no Instagram62 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Os jogos olímpicos de 2016, também conhecido por Rio 2016, é um evento multiesportivo que ocorreu no 
mês de agosto do mesmo ano na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. 
62 Disponível em < https://www.instagram.com/p/BIue0YFAyWI/> Acesso 09 novembro 2016 
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Figura 32 – Perfil do Magic Village no Instagram 

 
Fonte: Print screen do perfil do Magic Village no Instagram63 

 

Outro fator que merece ser mencionado em relação a presença da cultura 

brasileira nas mídias sociais é a publicação semanal sobre o buffet de feijoada 

servido aos sábados no restaurante Villaggio, além das publicações sobre o rodízio 

de pizza que ocorre às quartas-feiras e aos domingos, formato tipicamente 

brasileiro.  
Figura 33 – Publicação sobre o rodízio de pizza no Instagram do Magic Village 

 
Fonte: Print screen do perfil do Magic Village no Instagram64 

                                                 
63 Disponível em < https://www.instagram.com/p/BJQGWV6A3jR/> Acesso 09 novembro 2016 
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Figura 34 – Publicação sobre feijoada no Instagram do Magic Village 

 
Fonte: Print screen do perfil do Magic Village no Instagram65 

 

Por fim, é notório mencionar que a presença da incorporadora Magic 

Development nas mídias sociais se dá por meio dos canais criados para o Magic 

Village no Facebook e no Instagram. Nessas páginas, além das publicações sobre o 

empreendimento, são encontradas publicações sobre os demais produtos da 

incorporadora e seus funcionários. De acordo com a diretora Danielle, "o CEO 

Rodrigo Sinelli tem uma visão mais simplificada, que não é nossa realidade. Por 

isso, ficamos na obrigação de fazer, no mesmo Instagram, divulgação do Magic 

Village, do Magic Village 2 e da Magic Development" (ARELLO, 2016, informação 

verbal). Nota-se, no ambiente digital, que a ideia do rápido crescimento dos 

negócios da incorporadora orienta sua atuação nessas mídias, enquanto a mesma 

ainda não possui um trabalho institucional para a construção de sua identidade e 

imagem perante os públicos. 

 
4.3.3 Imprensa 
 

O terceiro foco de atuação contemplado na estratégia de Marketing da Magic 

Development é representado pela imprensa, e envolve os resultados dos trabalhos 

praticados pela assessoria de imprensa, sendo esta reconhecida pelo departamento 
                                                                                                                                                         
64 Disponível em <https://www.instagram.com/p/BJgREApAzbl/> Acesso 09 novembro 2016 
65 Disponível em < https://www.instagram.com/p/BIxYFBkAhZB/> Acesso 09 novembro 
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de Marketing como a única ação de Relações Públicas de fato utilizada. Conforme 

apresenta reprodução do material sobre esta estratégia, nota-se que a presença dos 

produtos da Magic Development na imprensa é intensa, especialmente, no ambiente 

digital: 

 
Figura 35 – Imprensa 

 
Fonte: Estratégia de Marketing da Magic Development, 2016, p. 4   

 

Antes de aprofundar os detalhes deste foco de atuação, interessa conhecer a 

atuação da assessoria de imprensa sob a ótica do marketing, ou como costumava 

ser chamada, 'relações públicas de marketing', segundo Keller e Kotler (2006, p. 

593). Os mesmos autores explicam que esta atividade “também era vista como a 

tarefa de assegurar espaço editorial – em oposição a espaço pago – na imprensa e 

na mídia eletrônica, com vistas a promover ou divulgar um produto, serviço, ideia, 

lugar, pessoa ou organização" (Idem, p. 593). Apesar de orientada para o marketing, 

já se reconhece outras atribuições à chamada relações públicas de marketing, como 

a formação da imagem da organização e a conscientização de seus públicos, porém 

a assessoria de imprensa se mantém como uma de suas principais ferramentas. 

 
Obviamente, relações públicas com criatividade podem influenciar a 
conscientização do público por uma fração do custo da propaganda. A 
empresa não paga pelo espaço ou pelo tempo obtido na mídia; ela só paga 
para sua equipe desenvolver e divulgar fatos relevantes e gerenciar 
determinados eventos. Se a empresa desenvolver algo realmente cativante, 
o meio jornalístico poderá se interessar pelo assunto e gerar o equivalente a 
milhões de dólares em anúncios. Alguns especialistas afirmam que os 
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consumidores são cinco vezes mais propensos a ser influenciados pela 
mensagem editorial do que pela propaganda (KELLER; KOTLER, 2006, p. 
594). 
 

 

Após conhecer como a assessoria de imprensa é vista no universo do 

marketing, é imprescindível aqui apresentar a assessoria de imprensa por meio de 

conceitos de Relações Públicas, ao ponto que está voltada não apenas para a 

divulgação de fatos em busca de espaço positivo na mídia, e sim para estabelecer 

relacionamento com a imprensa66. Segundo Kunsch, “o trabalho de assessoria de 

imprensa consiste, basicamente, na utilização de técnicas apropriadas de 

relacionamento e no uso de certos instrumentos (press release, press kit, coletiva de 

imprensa etc.)" (KUNSCH, 2003, p. 192).  

Sobre estes instrumentos, sabe-se que os press releases são chamados 

também de boletim ou comunicado de imprensa e que são os materiais preparados 

a partir de comunicação escrita a respeito de um determinado tema e que servirão 

de pauta para os redatores dos veículos de imprensa. Segundo apresenta Cesca, 

este instrumento 
é um noticioso preparado especialmente na empresa, que se destina aos 
órgãos de informação e tem por objetivo a informação pura e simples. Seu 
aproveitamento pela imprensa depende de seu valor como notícia. A 
expedição de press-release por parte da empresa garante aos veículos de 
comunicação de massa uma fonte de matéria-prima (CESCA, 2005, p. 136).  

 

Seja enviado por parte da organização ou por meio de assessoria de 

imprensa contratada, o press release é o primeiro passo para atrair a atenção 

desses veículos para os temas a serem trabalhados por seus jornalistas. Porém, 

torna-se necessário reconhecer que, atualmente, o trabalho de uma assessoria de 

imprensa não se restringe aos veículos de comunicação de massa, visto que o envio 

dos comunicados de imprensa também precisa alcançar diferentes formatos de 

veículos presentes no ambiente digital. Kendzerski afirma que 

  
A assessoria de imprensa utiliza a comunicação digital com o objetivo de 
influenciar ou afetar diretamente o comportamento de uma audiência 
específica, através da exposição na mídia espontânea que gera contato 
com seus diversos públicos (KENDZERSKI, 2009, p. 198) 

 

                                                 
66 De acordo com Kunsch, "no Brasil usam-se os termos “imprensa” e “mídia” como sinônimos. Isto é, não se 

restringe o termo “imprensa” apenas aos veículos impressos, mas englobam-se nele também os meios 
eletrônicos” (KUNSCH, 2003, p. 190) 
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Baseado na afirmação de Kendzerski, nota-se que, ao contrário das mídias 

off-line, a assessoria de imprensa na Internet é direcionada para atingir públicos 

específicos e, para isso, expande sua atuação em variados canais online, como 

sites, blogs e até mesmo, nas redes sociais. 

Em relação ao objeto desse estudo, foi possível notar que o departamento de 

Marketing da Magic Development acompanha a evolução dessas mídias e as utiliza 

de forma intensiva para se manter constantemente visível no mercado. De acordo 

com a diretora Danielle, sobre a presença nesses veículos, ela afirma que "é preciso 

se posicionar perante o mercado, então nunca falarei não para os veículos. Quero 

sempre divulgar: onde eu puder estar e da melhor maneira que eu puder estar, eu 

vou estar" (ARELLO, 2016, informação verbal). 

Pode-se dizer que a estratégia adotada para o posicionamento perante a 

imprensa e os veículos online no ano de 2016 teve seu ponto de partida com o 

evento de Ano Novo realizado em dezembro de 2015 no Magic Village67. A exclusiva 

festa “Magic Party", organizada pela incorporadora, reuniu personalidades da mídia 

brasileira que estavam na cidade para as festas de fim de ano, com destaque para o 

diretor de televisão Jayme Monjardim e sua família, que são proprietários de uma 

casa no empreendimento. 

A assessoria de imprensa encontrou na presença destas personalidades uma 

oportunidade de notícia e enviou um press release para os veículos de interesse. 

Curiosamente, o material rendeu mídia espontânea ao Magic Village, com matéria 

repercutida em 12 veículos brasileiros, sendo a maioria online, além de 4 páginas 

sobre o evento na Revista Caras68.   

A partir da repercussão conquistada, demonstrou-se ser efetiva a estratégia 

de convidar personalidades brasileiras com perfil relacionado ao conceito e estilo de 

vida adotados pelo Magic Village para se hospedarem no empreendimento. 

Segundo a diretora Danielle, "nós percebemos que, a partir do momento em que 

algumas celebridades compraram casas no Magic Village69, as pessoas começaram 

                                                 
67 Em 2015, já era possível notar a presença de personalidades no Magic Village e sua divulgação na mídia de 

forma mais pontual. Porém, percebe-se que a estratégia foi intensificada para acompanhar o início da 
operação hoteleira do empreendimento nos primeiros meses de 2016. 
68 A Revista Caras é uma publicação semanal da editora Abril, especializada no mundo das celebridades com 
fotos, vídeos e notícias de atores, atrizes e famosos. 
69 Entre os proprietários de casas no Magic Village, destacam-se: Jayme Monjardim, diretor de televisão; as 

atrizes Juliana Paes e Deborah Secco, o ator Leandro Hassum, além de alguns jogadores de futebol. 
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a criar um buchicho sobre o empreendimento (ARELLO, 2016, informação verbal). 

De acordo com a assessora de imprensa da Magic Development, 

 
As visitas de celebridades estão na estratégia de divulgação do Magic 
Village e têm bastante resultado, uma vez que temos revistas semanais 
sobre o assunto, portais de credibilidade alimentados a cada minuto. E esse 
universo é cercado por desejo, o público quer saber o que as celebridades 
fazem nas férias, como é o cotidiano em Orlando, etc. (HOSSRI, 2016, 
informação verbal). 

 

Para que tal plano de ação fosse colocado em prática, o departamento de 

Marketing contratou o consultor de marketing e relações públicas Rodrigo Branco, 

profissional conhecido no meio artístico e responsável por levar as personalidades 

da mídia brasileira para o Magic Village. Contratado para intermediar o 

relacionamento entre o empreendimento e os famosos, a diretora Danielle considera 

que esta função do Rodrigo Branco não deve ser entendida como o trabalho de 

Relações Públicas. 

Segundo ela, após estabelecida a intermediação, a divulgação da estada das 

personalidades no Magic Village é realizada pela assessoria de imprensa e pelo 

próprio departamento de Marketing nas redes sociais. Interessa mencionar que, no 

que tange a função de relações públicas de criação e manutenção de 

relacionamento com os públicos de interesse, de fato o trabalho do Rodrigo Branco 

como consultor de relações públicas se distancia da visão da atividade de não 

envolver dispêndio de recursos financeiros para maximizar a marca, uma vez que 

seu trabalho envolve a negociação de parcerias e permutas com organizações para 

a divulgação dessas celebridades.  
 De volta à estratégia, a mesma foi colocada em prática prioritariamente no 

primeiro semestre de 2016, sendo únicas a negociação e a relação estabelecida 

com cada uma dessas personalidades. Enquanto o Magic Village optava por 

convidar perfis que considerava interessante em termos de atratividade, outros ligam 

e solicitam a hospedagem em troca de divulgação. Em ambos os casos, 

primeiramente ocorre a análise do perfil pelo departamento de Marketing para 

verificar se o mesmo possui estilo similar à proposta do empreendimento. 

Em casos positivos, a disponibilidade das casas é verificada pelo 

departamento de Marketing, responsável por custear as diárias dessas 

hospedagens, uma vez que a incorporadora não é a dona desses imóveis. Em troca, 



 122 

essas personalidades firmam o compromisso de realizar postagens sobre o Magic 

Village em suas redes sociais e também tirar uma foto no local para ser exposta no 

mural de fotos do empreendimento.  

Segundo o departamento de Marketing, todas as negociações ocorrem 

informalmente, sem elaboração de contrato ou qualquer outro tipo de documento 

entre o Magic Village e a personalidade. 

  
Figura 36 – Mural localizado no Clubhouse com fotos das personalidades que já se 

hospedaram no Magic Village 

 
Fonte: Registro da pesquisadora em 27 setembro 2016 

  

No decorrer de 2016, após o início da operação hoteleira do Magic Village, a 

gerência pôde identificar que as nacionalidades que mais se hospedam lá são, em 

sua maioria, americanos, europeus, chineses e canadenses. Com essa constatação, 
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o departamento de Marketing optou por diminuir seus esforços voltados para a 

hospedagem de personalidades da mídia brasileira, já que a mesma não apresentou 

retorno expressivo em reservas de diárias. 

Esta abordagem mostrou-se mais efetiva para atrair os brasileiros para a 

compra das casas, porém, como as casas do Magic Village encontram-se todas 

vendidas, a diretora Danielle optou por reduzir a presença de celebridades 

brasileiras com objetivo de divulgação. Ela assegura que "agora, os artistas vêm 

porque sabem que somos a melhor opção de hospedagem. E, como diversas 

personalidades se tornaram proprietárias de casas, eventualmente com a presença 

delas aqui, o Magic Village será sempre lembrado" (ARELLO, 2016, informação 

verbal). 

 Ainda em relação às personalidades brasileiras e sua atratividade para a 

mídia, vale comentar sobre a nomeação de "Magic Embaixadoras”, Adriane Galisteu 

e Andréa Guimarães, responsáveis por representar o conceito e o produto Magic 

Village com o propósito de atrair pessoas que se identificam com elas. Segundo a 

diretora Danielle, a escolha por essas embaixadoras da marca deve-se ao fato de 

estarem relacionadas ao negócio. 

Sobre a organizadora de eventos Andrea Guimarães, a diretora garante que 

ela é uma pessoa engajada em assuntos relacionados à Disney, além de ser 

considerada "a preferida dos famosos quando o assunto é festa de aniversário. É 

responsável por organizar as festas de filhos de estrelas como Xuxa, Adriane 

Galisteu, Faustão, Eliana, Luciana Gimenez, Marcos Mion e muito mais", segundo 

release preparado pela assessoria do Magic Village conforme ANEXO B. 

 Em relação à apresentadora de televisão Adriane Galisteu, a diretora Danielle 

atribui a escolha, realizada em maio de 2015, à sua imagem de mulher moderna, 

com fortes laços de família e bom gosto. Sempre que pode, Adriane Galisteu vai 

para o Magic Village com a família e, de lá, realiza inúmeras postagens em suas 

redes sociais sobre o empreendimento. 

Em 2016, a apresentadora passou o mês de julho inteiro hospedada no 

condomínio e, em março do mesmo ano, organizou uma festa de aniversário 

surpresa para seu marido, o empresário Alexandre Iódice, nas dependências do 

Magic Village. Além da presença constante, Adriane também é envolvida em 

algumas ações sociais promovidas pelo empreendimento, conforme mostram as 

reproduções: 
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Figura 37 – Embaixadoras em ação com Mickey Azul 

 
Fonte: Print screen do perfil do Magic Village no Instagram70 

 
Figura 38 – Adriane Galisteu com carro do Magic Village 

 
Fonte: Print screen do perfil do Magic Village no Instagram71 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Disponível em <https://www.instagram.com/p/3F1_7fLVLx/> Acesso 08 novembro 2016 
71 Disponível em < https://www.instagram.com/p/BGPJ-v5LVGp/> Acesso 08 novembro 2016. 
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Figura 39 – Matéria na Revista Caras sobre comemoração de aniversário de Alexandre Iódice no 
Magic Village 

 
Fonte: Lupa Clipping72 

 

É imprescindível a menção sobre as demais presenças da Magic 

Development na mídia, sobretudo na mídia internacional ainda que de forma mais 

tímida, talvez em razão da assessoria de imprensa atuar voltada às mídias 

brasileiras. Segundo a diretora Danielle, por mais que seus clientes estejam, na 

maior parte do tempo, longe da região de Orlando, ela faz questão de atender às 

demandas da imprensa local e colocar os demais diretores também à disposição. A 

                                                 
72Disponível em 
<http://www.sistemalupaclipping.com.br/retorno_email.php?id_clip=3389580&dt_ini=20160101&dt_fim
=20161110&flag_cli=&tp_rel=> Acesso 08 novembro 2016. 
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seguir, reprodução que ilustra a presença da incorporadora na imprensa 

internacional, especificamente no canal local de Orlando “Channel 9": 

 
Figura 40 – Entrevista para canal “Channel 9” de Orlando 

 
Fonte: Print Screen do perfil do Magic Village no Instagram73 

 

Encerradas as explicações a respeito da estratégia de imprensa adotada no 

primeiro semestre de 2016, volta-se a atenção para a função de relacionamento com 

a imprensa atribuída às assessorias de imprensas. Sobre seu propósito, Andrade 

relata que consiste em 

 
adquirir e manter a confiança dos dirigentes e colaboradores dos diversos 
órgãos de divulgação (jornal, revista, rádio e televisão), confiança essa que 
se afirma pela utilização de noticiário proveniente de uma empresa pública 
ou privada (ANDRADE, 2004, p. 103). 

 

Ao questionar a assessora de imprensa Isabel, da agência contratada pela 

Magic Development, sobre suas atribuições, a mesma informou que  

 
Além do trabalho tradicional de uma assessoria de imprensa, como criação 
de releases, artigos, notas, sugestões de pautas, entrevistas, convidamos 
jornalistas brasileiros (que trabalham em Orlando) para eventos no Magic 
Village, intermediamos a clipagem com uma empresa especializada e 
fazemos os relatórios de atividades. Com o tempo, acabamos conhecendo 
muitos brasileiros que estão em Orlando trabalhando, principalmente em 
blogs, espaços no qual mostram um pouco da vida lá fora. São conteúdos 
interessantes e que se encaixam em algumas das pautas que sugerimos. 
Criamos, naturalmente, um relacionamento com essa mídia (HOSSRI, 2016, 
informação verbal). 

                                                 
73 Fonte: Disponível em < https://www.instagram.com/p/BKY0bApgnEI/> Acesso 08 novembro 2016. 
 



 127 

 
 A seguir, reprodução de registro encontrado no Instagram do Magic Village 

sobre bate-papo com jornalistas brasileiros, promovido pela incorporadora com 

participação da diretora de Marketing, Danielle, em junho de 2015: 

 
Figura 41 – Bate-papo com jornalistas realizado pela Magic Development em junho de 2015 

 
Fonte: Print Screen do perfil do Magic Village no Instagram74 

  

Nota-se que, além da produção de conteúdo para atrair os veículos a 

noticiarem matérias sobre a Magic Development e seus produtos, cabe à assessoria 

identificar e estabelecer relações com as mídias de forma planejada. Kunsch mostra 

que 

 
Como toda atividade de relações públicas, também as relações com a 
imprensa devem ser planejadas de forma adequada. Ao fazê-lo, deve-se 
começar com o mapeamento de todos os órgãos de divulgação, 
classificando-os por ordem de importância para a organização, elaborando 
um mailing list completo, a ser periodicamente atualizado, e mantendo um 
arquivo específico (KUNSCH, 2003, p. 192). 
 

   

Apesar de não ser executada por profissionais de Relações Públicas, é 

possível observar a prática de uma assessoria de imprensa, segundo mostra a 

literatura da profissão. Outro ponto observado no foco de atuação voltado à 
                                                 
74 Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com/p/3hrmB_rVCX/> Acesso 08 novembro 2016 
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imprensa é a presença de uma empresa que presta serviço de clipping para a Magic 

Development, e é intermediada pela C4. Segundo Kunsch, este serviço tem o 

objetivo de “acompanhar e controlar o trabalho com a mídia impressa e elet�nica" e 

ocorre por meio do arquivamento do material produzido pela assessoria de imprensa 

e de todo o material reproduzido pela mídia sobre a organização (KUNSCH, 2003, p. 

192).  

 Em complemento à Kunsch, Martinuzzo afirma que clippings são 

  
relatos, em meio impresso ou digital, que agregam as referências à 
organização publicadas nas mídias on e off-line (notas, notícias, 
reportagens, fotos, vídeos, áudios, posts, comentários, etc.). A partir desses 
recortes podem ser geradas estatísticas e avaliações qualitativas acerca da 
presença da organização no universo midiático-comunicacional. Pela 
especificidade do trabalho, geralmente a clipagem é serviço terceirizado 
(MARTINUZZO, 2013). 

  
 Conforme propõe o autor, o serviço de clipagem realizado para a Magic 

Development é terceirizado e realizado pela empresa Lupa Clipping75. De acordo 

com informações obtidas no site da empresa, são prestados serviços de clipagem 

digital, que consiste na digitalização das reportagens veiculadas em mídias 

impressas para visualização em página exclusiva de cada cliente, além das 

reportagens das mídias eletrônicas. 

Essas imagens são disponibilizadas de forma organizada e identificadas por 

nome do veículo, data da veiculação, número da página, tamanho da matéria em 

centímetros e seu valor correspondente caso o espaço da matéria, obtido de forma 

gratuita, fosse utilizado pela organização por meio da compra de espaço publicitário.  

 Realizou-se um levantamento da clipagem digital realizada pela empresa da 

Lupa Clipping para a compreensão do serviço e da presença do Magic Village nas 

mídias. Foram consideradas, para o presente trabalho, todas as veiculações 

identificadas pela empresa no período de janeiro a agosto de 2016. No total, foram 

contabilizadas 215 reportagens, divididas nas categorias:  

 
Tabela 4 – Categorias e reportagens identificadas na clipagem do Magic Village no período de janeiro 

a agosto de 2016 
CATEGORIA DESCRIÇÃO QUANTIDADE DE MATÉRIAS 

BORD. Revista de Bordo 01 veiculação 

ENTR. Entretenimento 02 veiculações 

                                                 
75 Mais informações disponíveis em < http://www.lupaclipping.com.br/>  Acesso 08 novembro 2016. 
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LUXO. Luxo 01 veiculação 

MER Mercado 01 veiculação 

ON-L. Online 195 veiculações 

RE. Redes Sociais 01 veiculação 

REGI. Regional 01 veiculação 

SEMA. Semanal 02 veiculações 

SOCI. Social 10 veiculações 

TURI. Turismo 01 veiculação 

Fonte: Tabela criada pela pesquisadora com informações obtidas no site Lupa Clipping76  
 

Para efeito ilustrativo, inclui-se aqui a primeira página do levantamento 

realizado no sistema da Lupa Clipping. O relatório completo encontra-se no ANEXO 

C com reprodução completa da tabela a seguir. 
 

Figura 42 – Relatório de Clipagem da Lupa Clipping para o cliente Magic Village 

 
Fonte: Lupa Clipping77  

 

Um ponto a ser destacado após observação da clipagem diz respeito à falta 

de classificação das reportagens em relação ao seu conteúdo e se os mesmos 

seriam positivos, neutros ou negativos em relação à imagem e à reputação da 

organização. Após levantamento, foi possível identificar apenas uma matéria que 

                                                 
76 Disponível em 
<http://www.sistemalupaclipping.com.br/e_mes_atual.php?id_cli=1419&dt_reg=20160830&flag_cli=&t
p_rel=> Acesso 08 novembro 2016 
77 Disponível em:  
<http://www.sistemalupaclipping.com.br/e_mes_atual.php?id_cli=1419&dt_reg=20160128&flag_cli=&t
p_rel=> Acesso 08 novembro 2016. 
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pode ser considerada negativa a respeito do empreendimento. Trata-se de 

reportagem sobre a passagem da cantora Anitta por Orlando e sua hospedagem no 

Magic Village, ao mencionar que, ao contrário do mencionado em outras 

reportagens, a cantora não teria pago pela hospedagem em troca de divulgação, 

conforme reprodução: 
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Figura 43 – Matéria no site Purepeople sobre hospedagem de Anitta no Magic Village 

 
Fonte: Site Pure People78 

 
                                                 
78 Disponível em < http://www.purepeople.com.br/noticia/anitta-troca-viagem-de-graca-para-a-disney-
com-14-pessoas-por-divulgacao-na-web_a101331/1> Acesso 08 novembro 2016 
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Observou-se que não houve um pronunciamento por parte do Magic Village 

ou sua assessoria de imprensa a respeito dessa questão. Em contrapartida, a 

presença da cantora Anitta no empreendimento reverberou em 42 reportagens 

positivas, do total das 215 identificadas pela Lupa Clipping entre janeiro e agosto de 

2016, o que representa 20% de todas as matérias do período. Em termos de retorno 

de reportagens veiculadas, Anitta é a personalidade que mais atraiu atenção da 

imprensa, seguida pela atriz Juliana Paes que quase empata com um total de 40 

reportagens. 

Com tais conceitos esclarecidos, entende-se que a atuação das atividades da 

Magic Development voltadas à imprensa segue as premissas de Relações Públicas, 

visto que, conforme o departamento de Marketing e a assessoria de imprensa 

trabalham e, de acordo com Kunsch, 

  
Contatos pessoais, visitas de assessores de imprensa às redações, em 
horários apropriados, e de jornalistas às instalações da organização, para 
entrevistas com dirigentes e com outras fontes, organização de eventos 
especiais, constituem ótimos meios para estreitar e manter o 
relacionamento entre as organizações e a imprensa (KUNSCH, 2003, p. 
192) 

 

Sobre a organização dos eventos especiais propostos por Kunsch, a próxima 

sessão abordará os eventos contemplados pela Magic Development e pelo Magic 

Village, para conhecimento sobre os eventos que eles organizam, participam ou 

cedem espaços para a realização de eventos de terceiros.    

 

 

4.3.4 Eventos 
 
 Na estratégia de marketing da Magic Development, os eventos atrelados à 

incorporadora e a seus empreendimentos aparecem como o quarto foco de atuação 

das atividades do departamento. Keller e Kotler consideram os eventos uma das 

principais ferramentas das chamadas 'relações públicas de marketing'. Para esses 

autores 
a promoção de eventos constitui um meio tradicional de comunicação de 
marketing, mas sempre foi muito utilizada em ações de pequeno porte 
destinadas a públicos restritos, como as do setor de busines-to-business. 
Em outras palavras, de modo geral, eventos não têm sido considerados 
opções de comunicação de massa (KELLER; KOTLER, p. 599). 
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Tal afirmação de Keller e Kotler remete ao conceito de evento encontrado na 

literatura de Relações Públicas no que tange os públicos restritos, visto que a 

mesma reconhece os eventos como veículos de comunicação dirigida 

aproximativa79, ou seja, "o evento é utilizado com o intuito de criar ou fortalecer a 

imagem de organizações, produtos, serviços, ideias e pessoas. Promove entre os 

participantes uma aproximação (seja ela física ou virtual, sendo propiciada por 

recursos tecnológicos” (FORTES; SILVA, 2011, p. 37). No universo de Relações 

Públicas, Haman define o conceito de evento ao afirmar que  

 
Evento é um acontecimento excepcional previamente planejado, que ocorre 
em determinado tempo e local e gera grande envolvimento e mobilização de 
um grupo ou comunidade, buscando a integração, difusão e sensibilização 
entre os participantes para os objetivos pretendidos (HAMAN, 2002, p. 107-
108). 
 

 

Sobre os resultados proporcionados pelos eventos, Fortes e Silva afirmam 

que tanto as organizações, quanto os públicos de interesse são beneficiados. Os 

autores destacam que a realização dos eventos objetiva 

 
a) melhoria nas relações com os públicos de interesse; b) lançamento de 
produtos/serviços da empresa voltado a seu mercado-alvo, ampliando 
assim sua visibilidade; c) geração de mailing para prospecção de novos 
clientes; d) aquisição de informações sobre o mercado e concorrentes; e) 
atualizações técnicas; f) transmissão de informações para os canais de 
distribuição; g) criação e fortalecimento da imagem/conceito institucional. 
Por ser dirigido, o evento consegue, em um tempo curto e de uma só vez, 
atingir boa parte do público de interesse das organizações (FORTES; 
SILVA, 2011, p. 35) 

 

Interessante atentar para a questão do fortalecimento da imagem institucional 

proporcionada pelos eventos e da melhoria nas relações pois, segundo Fortes e 

Silva, 

  
para criar relações duradouras no mercado, primeiramente é preciso 
estabelecer laços fortes, e essa é uma tarefa difícil. O relacionamento com 
os clientes é essencial ao desenvolvimento da liderança, da fidelidade e da 
aceitação de novos produtos e serviços pelo mercado. Deve-se lembrar que 
os clientes não compram exatamente produtos, mas sim expectativas. E 
isso implica atenção, admiração, simpatia, gratidão e sinceridade por parte 
da empresa. Sua necessidade de relacionamento público precisa superar as 

                                                 
79 O item 3.4 do presente trabalho traz um aprofundamento sobre o conceito de comunicação dirigida e seus 

grupos: auxiliar, escrita, aproximativa e oral. 
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preocupações com os produtos e serviços oferecidos aos consumidores e 
usuários. (FORTES; SILVA, 2011, p. 26) 
 

Ainda que os autores especifiquem as relações no mercado, com clientes e 

usuários, entende-se que as organizações devem almejar a criação de relações 

duradouras com todos os seus públicos de interesse. Com esse objetivo claro, a 

observação dos eventos presentes no material da estratégia de Marketing da Magic 

Development torna possível afirmar que a mesma engloba eventos para diferentes 

públicos, com objetivos distintos, sem se limitar ao seu caráter mercadológico, 

voltado apenas para clientes e promoção de vendas. Na reprodução do material, a 

seguir, encontram-se também os eventos institucionais e de cunho social.  

 
Figura 44 - Eventos 

 
Fonte: Estratégia de Marketing da Magic Development, 2016, p. 5   

 

 

O primeiro evento presente no material diz respeito ao evento de lançamento 

do produto Magic Place by Pininfarina, realizado com o oferecimento de um jantar 

exclusivo no restaurante Cipriani Downtown Miami80, na cidade de Miami, no estado 

da Flórida, em 18 de março de 2016. O evento reuniu a diretoria da Magic 

Development e da parceira no empreendimento, a Pininfarina, e pessoas influentes 

do mercado imobiliário de luxo da região. Sobre este tipo de evento, Fortes e Silva 

afirmam que 

 
                                                 
80 Mais informações em < http://www.cipriani.com/restaurant/?loc=miami> Acesso 08 novembro 2016 
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Para que o lançamento seja bem-sucedido, é imprescindível encontrar 
grupos de potenciais consumidores com necessidades e desejos similares. 
O evento pode ser realizado em um salão especial, dentro ou fora da 
organização, dependendo do impacto que se deseja criar e da verba 
disponível. Para montar a estratégia do lançamento, também é preciso 
considerar as características do design do produto, as quais têm influência 
na decoração, na escolha dos convidados e no grau de descontração do 
ambiente (FORTES; SILVA, 2011, p. 224) 

 

Por meio de matérias veiculadas no ambiente digital, foi possível observar 

que o evento realizado para o lançamento do produto Magic Place by Pininfarina 

está de acordo com o conceito dos autores. Realizado fora da organização, a 

escolha pelo local onde foi realizado confirma a influência das características do 

produto, voltado ao mercado de luxo e com design moderno, visto que o restaurante 

italiano Cipriani é voltado a um público sofisticado, com arquitetura e decoração que 

chamam atenção ao oferecer vista para o mar. 

Além disso, vale lembrar que a parceira que assina o empreendimento da 

Magic Development, a Pininfarina, é uma companhia italiana e a responsável pelas 

linhas elegantes do projeto Magic Place. Dito isso, nota-se que houve um cuidado 

em contextualizar a escolha do local do evento com as características do produto. 

A seguir, reprodução do press release sobre o evento em questão, conforme 

publicado no site Maxpress81: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 O site Maxpress disponibiliza a Sala de Imprensa, uma plataforma em que as agências de comunicação e 

empresas postam seus press releases, servindo de banco de informações para demais veículos. 
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Figura 45 – Publicação sobre o evento de lançamento 

 
Fonte: Site Maxpress82 

 
A repercussão sobre o evento, principalmente na mídia eletrônica 

internacional, mostra fotos do ambiente, que inclui até um veículo da marca italiana 

Ferrari com design da Pininfarina. Aqui, foto reproduzida do site americano 

Azureazure83 ilustra o evento: 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Fonte: Disponível em < 
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,824963,Evento_em_Miami_apresenta_Magic_Place_by_
Pininfarina_,824963,14.htm#hrefImagem> Acesso 08 novembro 2015 
83 Site americano dedicado a oferecer notícias, serviços e informações exclusivas sobre a elite global, segundo 

definição do próprio site. Disponível em < http://azureazure.com/about-us> Acesso 08 novembro 2016 
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Figura 46 – Os CEOs da Magic Development e o CEO da Pininfarina no evento de lançamento 

 
Fonte: Site Azureazure84  

 
O segundo evento incluído neste foco de atuação da incorporadora diz 

respeito à participação da Magic Development como patrocinadora do evento 

internacional "Relay for Life”, organizado pela Sociedade Americana do Câncer, e 

ocorrido em 21 de maio de 2016. Segundo nota publicada no site Maxpress (ANEXO 

D), este evento é o "maior do mundo na arrecadação de fundos para o combate ao 

câncer" (MAXPRESS, 2016). Durante 24 horas, ocorrem ações em mais de 20 

países com o propósito de “promover o debate em torno da doença, além de 

angariar fundos para os programas de prevenção e apoio aos pacientes" (Idem, 

2016).  

Em relação à participação da Magic Development na forma de patrocinadora 

do evento, Vasconcelos afirma que “patrocínios, de forma geral, agregam valor às 

empresas que os viabilizam" (VASCONCELOS, 2009).  Além do patrocínio 

efetivado, a presença da incorporadora deu-se também com a participação de cerca 

                                                 
84 Disponível em: < http://azureazure.com/events/pininfarina--magic-development> Acesso 08 
novembro 2016 



 138 

20 funcionários nas atividades promovidas, todos uniformizados com camisetas e 

bonés, conforme matéria reproduzida do site Minuto de Mulher: 
Figura 47 – Matéria sobre a participação da Magic Development no evento ‘Relay for Life' 

 
Fonte: Site Minuto de Mulher85  

 
 

                                                 
85 Disponível em 
<http://www.sistemalupaclipping.com.br/retorno_email.php?id_clip=3918735&dt_ini=20160101&dt_fim
=20161112&flag_cli=&tp_rel=> Acesso 08 novembro 2016 
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Ainda que esta ação seja vista pela Magic Development como um evento e 

identificada neste foco de sua estratégia de Marketing, acredita-se que a mesma 

deveria ser contemplada na categoria dedicada às ações de responsabilidade social, 

intitulada "Ações de Marketing" pelo departamento de Marketing e presente na 

sessão 4.3.5 deste trabalho. Esta diferente visão pode ser explicada por meio do 

conceito de ações comunitárias, apresentado como uma das ferramentas táticas de 

relações públicas por Vasconcelos e que as define como "ações simpáticas à 

comunidade como um todo, pela doação de tempo, dinheiro ou recursos a causas 

sociais" (VASCONCELOS, 2009).  

Sabe-se que a comunidade é um público de interesse das organizações e 

que, por meio de um profissional de relações públicas, elas devem identificar quem é 

este público e o que necessitam, para tentar amenizar seus anseios e estreitar o 

relacionamento com ele, de forma alinhada aos objetivos dessas organizações. De 

acordo com Kunsch, entre os instrumentos da comunicação institucional por ela 

delimitados na comunicação integrada, está o marketing social. A autora explica que 

esta categoria diz respeito às ações de interesse público e voltadas para a 

sociedade, e não para o mercado em si (KUNSCH, 2003, p.175).  

Como instrumento da comunicação institucional, interessa apresentar que 

esta, "por meio das relações públicas, enfatiza aspectos relacionados com a missão, 

a visão, os valores e a filosofia da organização e contribui para a o desenvolvimento 

do subsistema institucional, compreendido pela junção desses atributos” (KUNSCH, 

2003, p. 165). Destaca-se aqui que, pelo fato da Magic Development ainda não 

possuir sua missão, visão e valores criados, a prática do marketing social acaba 

realizada de forma pontual, sem integrar os objetivos das ações comunitárias com 

os atributos da organização a serem compartilhados. 

O terceiro evento destacado pelo departamento de Marketing trata-se de um 

encontro realizado em 19 de maio de 2016 no Magic Village, idealizado pela 

brasileira Erika Cavaliere, do blog intitulado Mulheres em Orlando86, em conjunto 

com o departamento de Marketing da incorporadora. O propósito do evento foi reunir 

mulheres brasileiras que residem na região de Orlando para apresentar o produto 

Magic Village. No total, um grupo de 30 mulheres, consideradas formadoras de 

opinião, foi recepcionado pela diretora Danielle para um almoço no restaurante 

                                                 
86 Mais informações disponíveis em <http://www.mulheresemorlando.com.br/> Acesso 08 novembro 2016. 
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Villaggio, seguido de um tour pelo empreendimento. Este tipo de evento pode ser 

categorizado como um encontro de convivência, que consiste “em reunir pessoas 

para um momento de descontração, integração ou até mesmo negócios, no qual um 

serviço de buffet atende de acordo com o tipo de encontro" (CESCA, 2008, p. 44). 

O almoço promovido pelo Magic Village, segundo a autora, "pode ser 

realizado por ocasião de comemorações, homenagens, programa de visitas etc. São 

promovidos em restaurantes, clubes, hotéis e refeitórios de empresas com a devida 

reserva" (CESCA, 2008, p. 45). No caso do evento ‘Mulheres em Orlando’, o almoço 

pode ser considerado parte de programa de visita, ou seja,  

 
a atividade que se realiza quando uma organização recebe grupos de 
pessoas  seguindo uma programação criteriosamente preparada, com o 
objetivo de divulgá-la para seu público de interesse, por meio de 
apresentação de sua área física, sua filosofia, sua política e seu ramo de 
atividade (CESCA, 2008, p. 22) 

 

 Para ilustrar os conceitos supracitados, é reproduzida aqui a nota para a 

imprensa sobre o evento publicada no site Maxpress: 

 
Figura 48 – Nota enviada à imprensa sobre o evento Mulheres em Orlando no Magic Village 

 
Fonte: Site Maxpress87 

                                                 
87 Disponível em 
<http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,839671,Mulheres_em_Orlando,839671,14.htm> Acesso 
08 novembro 2016. 
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Além da divulgação produzida pela assessoria de imprensa, encontra-se 

também a publicação no blog Mulheres em Orlando, aqui reproduzida apenas sua 

primeira parte e algumas imagens do encontro encontradas na publicação.  
 

Figura 49 – Publicação no blog Mulheres em Orlando sobre o evento 
 

 

Fonte: Blog Mulheres em Orlando88  
 

Ao comparar a publicação no Maxpress e no blog, percebe-se que o último se 

utiliza de trechos da nota produzida pela assessoria de imprensa como fonte para 
                                                 
88 Disponível em: <http://www.mulheresemorlando.com.br/2016/05/uma-tarde-magica-evento-magic-
village.html> Acesso 08 novembro 2016 
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construção de seu texto. A seguir, imagens disponibilizadas no blog que ilustram o 

almoço e o tour realizado pelas participantes do evento. 
 

Figura 50 – Almoço realizado no restaurante Villaggio durante evento 

 
Fonte: Blog Mulheres em Orlando89 

 
 

Figura 51 – Tour realizado pelo Magic Village durante evento 

 
Fonte: Blog Mulheres em Orlando90 

 

                                                 
89 Fonte: Disponível em: <http://www.mulheresemorlando.com.br/2016/05/uma-tarde-magica-evento-
magic-village.html#more> Acesso 08 novembro 2016  
 
90 Fonte: Disponível em: <http://www.mulheresemorlando.com.br/2016/05/uma-tarde-magica-evento-
magic-village.html#more> Acesso 08 novembro 2016 
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Segundo a diretora Danielle, a importância nesse foco de atuação está no fato 

de que "eventos e parcerias de luxo enaltecem o Magic Village e o torna cada vez 

mais desejado" (ARELLO, 2016). Ao verificar as publicações da assessoria de 

imprensa no site Maxpress e as publicações das mídias sociais adotadas pela Magic 

Development, é possível encontrar outros eventos atrelados à imagem da 

incorporadora e do Magic Village. Um segundo almoço promovido pelo Magic Village 

foi realizado em 30 de setembro de 2016, para receber os funcionários da 

"Experience Kissimmee"91 no empreendimento e estreitar a parceria com esta 

associação de turismo que objetiva divulgar o destino e atrair turistas. 

 
Figura 52 – Almoço realizado para receber a associação Experience Kissimmee 

 
Fonte: Print Screen do perfil do Magic Village no Instagram92 

 
Outro evento identificado e que vale destacar aqui é a participação dos 

produtos da Magic Development em feiras do segmento turístico, como a presença 

do Magic Village em 2015 na feira U.S. Travel's IPW93, realizada em Orlando. Cesca 

apresenta feira como um evento que propicia a exposição das marcas de forma 

ampla, organizada, realizada com frequência e que visa vender. (CESCA, 2008, p. 

                                                 
91 Mais informações sobre a associação em < http://www.experiencekissimmee.com/brasil/> Acesso 
08 novembro 2016 
92 Fonte: Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BK_moQjggpG/> Acesso 08 novembro 2016 
93 Mais informações disponíveis em <https://www.ipw.com/general-information> Acesso 08 novembro 
2016 
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24-25). A seguir, reprodução de publicação na página do Facebook do Magic Village 

com registro da feira: 

 
Figura 53 – Participação do Magic Village em feira do segmento turístico 

 
Fonte: Print Screen da página do Magic Village no Facebook94 

 

Identificou-se também a presença de jantar organizado no Magic Village com 

a presença de personalidades da mídia que estavam hospedadas no 

empreendimento. Segundo Cesca, esse tipo de encontro de convivência é "realizado 

pelos mesmos motivos que o almoço e nos mesmos locais" (CESCA, 2008, p. 45). 

Com o propósito de celebrar o feriado nacional que homenageia a Independência 

dos Estados Unidos no dia 4 de julho, e ao contrário do almoço supracitado 

realizado no restaurante do empreendimento, o jantar foi realizado dentro de uma 

das casas do empreendimento, de forma mais intimista, e contou com o chef 

brasileiro Carlos Bertolazzi como responsável pelo cardápio da noite. 

Além da divulgação nas redes sociais das personalidades presentes e do 

Magic Village, o evento alcançou divulgação espontânea em diversas mídias, como 

o Maxpress (ANEXO E), e destaque para a edição 1184 da revista Caras publicada 

em 15 de julho de 2016, conforme reprodução: 

                                                 
94 Disponível em 
<https://www.facebook.com/magicvresort/photos/a.148496615322948.1073741829.14809418869652
4/433646893474584/?type=3&theater> Acesso 8 novembro 2016 
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Figura 54 – Publicação na Revista Caras sobre o jantar no Magic Village 

 
Fonte: Lupa Clipping95 

 

Por fim, interessa reconhecer o Magic Village como fornecedor para a 

realização de eventos de terceiros, função característica dos meios de hospedagem. 

Sobre a área de eventos de um meio de hospedagem, Medeiros afirma que o 

mesmo 

 
pode atuar de duas formas. Primeiramente apenas locando espaços para a 
alguma empresa ou instituição organizar e executar seu próprio evento, ou 
então captar e organizar eventos. Neste caso o setor de eventos é 
responsável por todas as fases do desenvolvimento do evento, que partem 
do planejamento, seguido da realização até a avaliação (MEDEIROS, 2007, 
P. 16) 
 

Ainda que o empreendimento não possua uma área de eventos com 

funcionários dedicados apenas para essa atividade, os mesmos são realizados por 

meio de planejamento, organização e execução do departamento de Marketing e 

suporte do restaurante Villaggio. A realização dos eventos de terceiros no Magic 

Village pode ser justificada de modo que passa a potencializar as demais atividades 

do empreendimento. Segundo Gomes destaca "o evento é estrategicamente usado 

como alavanca para propulsionar e gerar receita em outras áreas do hotel, como 

hospedagem e alimentos e bebidas (A&B)" (GOMES, 2014). 

                                                 
95 Fonte: Disponível em 
<http://www.sistemalupaclipping.com.br/retorno_email.php?id_clip=3976242&dt_ini=20160101&dt_fim
=20161112&flag_cli=&tp_rel=> Acesso 08 novembro 2016. 
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Identificou-se a realização de dois eventos de terceiros nas dependências do 

Magic Village, ambos realizados pela Bis Entertainment96 e do tipo entrevista 

coletiva. Cesca define esse evento como 

  
um tipo de encontro no qual o expositor (entrevistado) faz uma rápida 
explanação e é questionado pelos representantes da imprensa (jornalistas). 
Dependendo do entrevistado, as perguntas são previamente submetidas à 
sua apreciação. A organização é simples: sala e cadeiras confortáveis, 
serviço de água e café e entrega de press-kit aos jornalistas. Nenhum órgão 
deve ser esquecido quando formulados os convites para a coletiva. 
(CESCA, 2008, p. 29) 

 

Nos dois eventos identificados, a razão das entrevistas coletivas foi a estreia 

internacional de peças de dois atores brasileiros em Orlando, a atriz Heloísa Perissé 

e o ator Leandro Hassum, que também é proprietário de uma das casas do Magic 

Village. A primeira coletiva, realizada em 6 de maio de 2016, reuniu mais de 40 

jornalistas no restaurante Villagio, conforme mostra reprodução do Instagram do 

empreendimento: 

 
Figura 55 – Registro de coletiva com a atriz Heloísa Perissé 

 
Fonte: Print Screen do perfil do Magic Village no Instagram97 

 

                                                 
96 Empresa especializada na produção de teatro, shows e entretenimento cultural para o público brasileiro nos 

Estados Unidos. Mais informações em <http://www.bisentertainment.com/> Acesso 08 novembro 2016 
97 Fonte: Disponível em <https://www.instagram.com/p/BFFPPchrVDV/> Acesso 08 novembro 2016 
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A segunda coletiva realizada com o ator Leandro Hassum foi realizada em 21 

de julho de 2016 no restaurante Villaggio e contou também com um coquetel em 

celebração ao aniversário de um ano da empresa Bis Entertainment, conforme 

reprodução do Instagram do Magic Village: 

 
Figura 56 – Registro de coletiva com o ator Leandro Hassum 

 
Fonte: Print Screen do perfil do Magic Village no Instagram98 

 

Ao sediar esse tipo de evento com participação da imprensa, o Magic Village 

conquista também espaço para divulgação espontânea de sua imagem, como é 

possível notar em reprodução da revista edição 2132 da revista brasileira Contigo 

veiculada em 1 de agosto de 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
98 Fonte: Disponível em < https://www.instagram.com/p/BIJazJaAzhN/> Acesso 08 novembro 2016. 
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Figura 57 – Publicação na revista Contigo, edição 2132 de 1 de agosto de 2016 

 
Fonte: Lupa Clipping99 

 

Após conhecer os variados eventos que fazem parte da estratégia de 

Marketing da Magic Development, é possível concluir que os mesmos são realizados 

em acordo com o conceito de evento em relações públicas. Cesca define a atividade 

como 

                                                 
99 Fonte: Disponível em 
<http://www.sistemalupaclipping.com.br/retorno_email.php?id_clip=4001541&dt_ini=20160101&dt_fim
=20161112&flag_cli=&tp_rel=> Acesso 08 novembro 2016. 
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um fato que desperta atenção, podendo ser notícia e, com isso, divulgar o 
organizador. Para as relações públicas, evento é a execução do projeto 
devidamente planejado de um acontecimento, com o objetivo de manter, 
elevar ou recuperar o conceito de uma organização em seu público de 
interesse (CESCA, 2008, p. 20) 

 

 A partir dessa premissa, nota-se que os eventos adotados pela incorporadora, 

seja como organizadora, participante ou fornecedora, representam oportunidades de 

estabelecer relacionamento e divulgar sua imagem perante seus públicos de 

interesse. 

 
4.3.5 Ações de marketing 
 
 O quinto e último foco de atuação adotado pelo departamento de Marketing 

da incorporadora é chamado de ‘Ações de marketing’ e contempla as ações de 

responsabilidade social realizadas por um recente braço adicionado à organização, 

chamado Magic4Good e traduzido sob o lema “a mágica de fazer o bem”: 

 
Figura 58 – Ações de marketing 

 
Fonte: Estratégia de Marketing da Magic Development, 2016, p. 6   

 

Sobre as práticas de responsabilidade social, Kunsch afirma que  

 
as organizações têm o dever de restituir à sociedade tudo aquilo que 
usufruem, já que os recursos por elas utilizados são provenientes da 
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sociedade. Portanto, só fabricar produtos e comercializar serviços não é 
suficiente. É preciso desenvolver ações sociais para minimizar e resolver os 
problemas que afligem a humanidade (KUNSCH, 2003, p. 137). 
 

 

Com o propósito de promover causas sociais e dar suporte às instituições de 

caridade, ações para arrecadação de doações de alimentos, móveis e roupas são 

realizadas pela incorporadora, além da comercialização de produtos com valores 

revertidos às instituições. Sobre a criação da iniciativa, a diretora Danielle comentou 

que "os sócios da Magic Development costumavam apoiar ações de 

responsabilidade social por conta própria, sem ligação direta à organização. O 

Magic4Good surgiu da necessidade de “profissionalizar” a responsabilidade social já 

praticada. Atualmente, todas as ações são agrupadas no Magic4Good, inclusive, a 

verba destinada para elas é independente, não é parte do orçamento destinado ao 

Marketing".  

Segundo informações obtidas com as profissionais do departamento de 

Marketing, a escolha das ações e instituições contempladas dá-se a partir de 

vínculos de valores entre os projetos e a Magic Development, pois não há uma 

política de responsabilidade social que determine focos de atuação ou públicos 

prioritários. Como exemplo, no passado foram realizadas ações pontuais para 

diferentes causas e distintas abrangências e localizações, como Taboão da Serra e 

Petrópolis, no Brasil - e até mesmo no Camboja, sem relação com a área de 

influência direta100 da organização. 

Curiosamente, há uma página no Facebook criada em 12 de agosto de 2016 

especificamente para o Magic4Good e que, após consulta realizada em 31 de 

outubro do mesmo ano, nota-se a existência de apenas 2 curtidas na página e a 

presença de alguns álbuns com fotos de ações realizadas: 

 

 

 

 

                                                 
100 A Área de Influência Direta – AID – é a área geográfica diretamente afetada pelos impactos 
decorrentes do empreendimento/projeto e corresponde ao espaço territorial contíguo e ampliado da 
área de implantação do empreendimento, e como esta, deverá sofrer impactos, tanto positivos quanto 
negativos. Tais impactos devem ser mitigados, compensados ou potencializados (se positivos) pelo 
empreendedor. Os impactos e efeitos são induzidos pela existência do empreendimento e não como 
consequência de uma atividade específica do mesmo. 
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Figura 59 – Página do Magic4Good no Facebook 

 
Fonte: Print screen da página do Magic4Good no Facebook101 

 

 
Figura 60 – Álbuns da página do Magic4Good no Facebook 

 
Fonte: Print screen da página do Magic4Good no Facebook102 

 

                                                 
101 Disponível em < https://www.facebook.com/magicforgood/> Acesso 31 outubro 2016 
102 Fonte: Disponível em < https://www.facebook.com/magicforgood/photos/?tab=albums> Acesso 31 
outubro 2016 
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A existência da página no Facebook reafirma a complexa, e até mesmo 

confusa, presença da Magic Development e seus produtos nas mídias sociais. No 

universo do Marketing, Keller e Kotler identificam, com apoio de Drumwright e 

Murphy (2001), que 

 
Muitas empresas estão misturando suas iniciativas de responsabilidade 
social corporativa a suas atividades de marketing. O marketing de causas 
relaciona as contribuições da empresa em prol de determinada causa com a 
disposição dos clientes para manter transações com essa empresa e, 
assim, gerar receita para ela. O marketing de causas também tem sido visto 
como parte do marketing social corporativo, que Drumwright e Murphy 
definem como os esforções de marketing “que têm pelo menos um objetivo 
não econômico, relacionado ao bem-estar social, e para alcançá-lo usa os 
recursos da empresa e/ou dos seus sócios". Esses pesquisadores incluem 
outras atividades, como a filantropia tradicional e estratégica e o 
voluntariado, como parte do marketing social corporativo (KELLER, 
KOTLER, 2006, p. 714) 

 

Com a página dedicada ao Magic4Good ainda não ser, de fato, utilizada, as 

ações realizadas pela organização são divulgadas por meio da página do Magic 

Village no Facebook, seu perfil no Instagram e os press releases divulgados pela 

assessoria de imprensa. Entre elas, interessa conhecer aqui as ações Mickey Azul, 

Red Nose Day e doação de móveis. Esta última, realizada em maio de 2016, 

ocorreu por meio da doação de móveis não utilizados pel Magic Village para a 

instituição Osceola County Home Project, na Flórida, que oferece moradia, 

capacitação profissional e retorno ao mercado de trabalho para mães solteiras. A 

seguir, registro do dia da doação conforme publicado no site Maxpress: 
Figura 61 – O diretor de planejamento e assuntos governamentais, Hector Lizasuain, e 

representantes da Osceola County Home Project 

 
Fonte: Matéria reproduzida no site Maxpress103  

                                                 
103 Disponível em 
<http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,844015,Magic4Good_a_magica_de_fazer_o_bem,8440
15,14.htm> Acesso 28 outubro 2016 
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Outra ação, realizada em maio do mesmo ano, foi a participação da 

organização na campanha britânica Red Nose Day, ou Dia do Nariz Vermelho, que 

possui o intuito de angariar recursos para eliminar a pobreza ao redor do mundo. Os 

funcionários da incorporadora e do Magic Village arrecadaram alimentos, que foram 

destinados a duas entidades da Flórida. Na ocasião, os funcionários usaram o nariz 

vermelho, símbolo da ação, conforme consta registro no Facebook do Magic Village: 
 

 
Figura 62 – Álbum no Facebook com fotos da ação Red Nose Day 

 
Fonte: Print screen da página do Magic Village no Facebook104 

 

A terceira ação que merece destaque é a parceria firmada em 2014 entre a 

Magic Development e a Orientavida105, uma organização não governamental que 

cria produtos licenciados Disney e feitos à mão. Após firmada a parceria, o Magic 

Village realizou a compra de 100 unidades do Mickey Azul, uma pelúcia que 

representa o principal símbolo da Disney. Com o objetivo de vender essas pelúcias 

                                                                                                                                                         
 
104 Disponível em < https://www.facebook.com/magicvresort/photos/?tab=album&album_id=567365376769401> 
Acesso 28 outubro 2016 
105 Uma ONG brasileira que tem como objetivo ajudar pessoas menos favorecidas no combate à 
pobreza e à falta de oportunidades. A organização colabora com diversas famílias atuando por meio 
da capacitação profissional desenvolvendo e comercializando produtos da mais alta qualidade. Mais 
informações em < http://www.orientavida.org.br/> Acesso 28 outubro 2016 
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para os hóspedes e clientes do empreendimento e reverter todo o valor arrecadado 

diretamente para a Orientavida, o Mickey Azul pode ser adquirido no ClubHouse do 

Magic Village por USD 99,00.  

A divulgação em torno desta ação ocorre constantemente nas mídias sociais 

do Magic Village, além de ser sempre destacada pelos funcionários na recepção e 

no concièrge. Seja por meio de fotos de funcionários com as pelúcias, fotos de 

celebridades brasileiras com elas em mãos, ou até mesmo fotos que mostram 

apenas o Mickey Azul, a intensificação da divulgação deve-se à dificuldade 

encontrada pela organização para a venda desses produtos em razão de seu valor.  

 
Figura 63 – Funcionária e Mickey Azul em postagem no Instagram 

 
Fonte: Print Screen do perfil do Magic Village no Instagram106 

 

Conforme informou a diretora Danielle, quando a compra das 100 unidades foi 

realizada, o valor com impostos referente a importação dos produtos não foi 

considerado, fato que acabou por elevar o preço final de venda. Para conhecer o 

produto Mickey Azul, algumas postagens do perfil do Instagram do Magic Village são 

aqui reproduzidas: 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Disponível em <https://www.instagram.com/p/BJh-loxgza8/> Acesso 28 outubro 2016 
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Figura 64 – As embaixadoras Adriane Galisteu e Andréa Guimarães com as pelúcias Mickey 
Azul em postagem no Instagram 

 
Fonte: Print Screen do perfil do Magic Village no Instagram107 

 
Figura 65 – As embaixadoras Adriane Galisteu e Andréa Guimarães com as pelúcias Mickey 

Azul em postagem no Instagram 

 
Fonte: Print Screen do perfil do Magic Village no Instagram108 

 

Para o futuro, a diretora Danielle pretende organizar outros tipos de ações, 

como eventos. Segundo ela, ainda em 2016 um jantar beneficente seria realizado 

para leiloar peças autografadas pelas personalidades que já se hospedaram no 

Magic Village, como uma colher de pau assinada pelo chef Carlos Bertolazzi e 

camisetas de jogadores de futebol autografadas. 

Após conhecer algumas das atividades realizadas em 2016 pela Magic 

Development e sua atuação em relação a responsabilidade social, surge a 
                                                 
107 Fonte: Disponível em <https://www.instagram.com/p/BGZGzinLVDl/> Acesso 28 outubro 2016 
108 Disponível em <https://www.instagram.com/p/BIpVKe4AsmM/> Acesso 28 outubro 2016 
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necessidade de ressaltar que as ações de responsabilidade social nas organizações 

devem ser planejadas, estruturadas e reconhecidas como um verdadeiro valor 

inerente a existência das mesmas, ou seja, as ações de responsabilidade social nas 

organizações não devem ser encaradas apenas como instrumentos de Marketing ou 

ferramentas que atraem visibilidade e geram receita. 

O Instituto Ethos, uma organização da sociedade civil de interesse público 

criada para auxiliar as empresas na gestão dos negócios em prol da construção de 

uma sociedade sustentável, define que 

 
Responsabilidade Social Empresarial é uma forma de conduzir os negócios 
da empresa de tal maneira que a torne parceira e corresponsável pelo 
desenvolvimento social. A empresa socialmente responsável é aquela que 
possui a capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes 
(acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, 
consumidores, comunidade, governo e meio ambiente) e conseguir 
incorporá-los no planejamento de suas atividades, buscando atender às 
demandas de todos e não apenas dos acionistas ou proprietários. 
(INSTITUTO ETHOS, 2013, p. 210)  

 

Carmella Batista de Carvalho propõe que a gestão da comunicação em 

organizações socialmente responsáveis deve ser realizada por um profissional de 

Relações Públicas para 

 
propor e executar programas de participação social e avaliar seus 
resultados; promover práticas de trabalho voluntário; desenvolver 
programas de esclarecimento público; identificar a visibilidade da empresa 
diante de seus diversos públicos; sugerir e efetivar parcerias com 
organizações sem fins lucrativos de maneira ética e construtiva; encontrar 
formas de posicionar a organização perante a opinião pública, de maneira 
social e ambientalmente correta; e estabelecer processos de controle para 
que seus planejamentos se tornem cada vez mais eficazes (CARVALHO, 
2007, p. 352-323)109 

  
Ao passo que a responsabilidade social é vista com função estratégica 

nessas organizações, um planejamento estratégico de Relações Públicas se torna 

capaz de instituir uma cultura de responsabilidade social. Carvalho afirma que 

 
As relações públicas eficazes interferem na esfera social e, ao fazê-lo, 
encontrarão meios de provar, por meio de planejamentos bem estruturados, 
avaliados e controlados, que as empresas socialmente responsáveis 
produzem resultados sociais benéficos à comunidade, estimulando os 

                                                 
109 CARVALHO, Carmella Batista de. "Relações Públicas nos programas de responsabilidade social". In: 
KUNSCH. M. M. K.; KUNSCH, W. L. (Org.). Relações públicas comunitárias: a comunicação em uma 
perspectiva dialógica e transformadora. São Paulo: Summus, 2007  
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demais públicos a investir na questão social e, consequentemente, no 
desenvolvimento do país (CARVALHO, 2007, p. 356) 
 

A apresentação desses conceitos abre espaço para a impressão de que um 

planejamento estratégico de Relações Públicas contribuiria positivamente para 

firmar o conceito de responsabilidade social na cultura da Magic Development. De 

acordo com Carvalho, algumas etapas a serem cumpridas nesse processo são  

 
definição de uma missão sinergicamente integrada com a visão da 
organização; determinação e divulgação dos objetivos sociais; motivação e 
reconhecimento do público interno; implantação de uma polit́ica de 
responsabilidade social (CARVALHO, 2007, p. 354) 

 

Encerra-se aqui a apresentação dos cinco focos de atuação da estratégia de 

Marketing da Magic Development com a percepção de que, apesar de ser o 

departamento responsável pela gestão da comunicação da empresa e de seus 

produtos, seus objetivos, planejamentos e frentes de atuação são todos voltados 

para a comunicação mercadológica e não para a comunicação organizacional, a 

partir da ótica da comunicação integrada. A seguir, serão abordados outros esforços 

de comunicação realizados pelo departamento, identificados pela pesquisadora, mas 

que não aparecem contemplados na estratégia de Marketing. 

 

4.4 Outros esforços identificados: a comunicação dirigida 
 
 O trabalho do departamento de Marketing da Magic Development, delimitado 

por sua estratégia que contempla cinco focos de atuação, ocorre com o intuito 

principal de tornar os produtos da incorporadora referência no mercado imobiliário e 

no segmento de luxo da hotelaria ao torná-los objetos de desejo dos viajantes que 

frequentam a região de Orlando, na Flórida. 

Mesmo que sua estratégia seja orientada para a conquista de vendas por 

meio da comunicação mercadológica, é possível encontrar variados trabalhos 

produzidos pelo departamento para a identidade da Magic Development e do Magic 

Village, relacionados a outras modalidades comunicacionais e com objetivos que se 

diferem da primordial conquista de novos clientes, para a venda de casas ou venda 

de diárias de hospedagem, almejada pelo Marketing. Keller e Kotler (2006) afirmam 

que  
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Identidade e imagem são conceitos que precisam ser diferenciados. 
Identidade é o modo como a empresa busca identificar ou posicionar a si 
mesma ou a seu produto. Imagem é o modo como o público vê a empresa 
ou seus produtos. Uma identidade eficaz precisa exercer três funções 
"estabelecer a personalidade do produto e a proposta de valor; comunicar 
essa personalidade diferenciada; transmitir poder emocional além da 
imagem mental. Para que a identidade funcione, ela deve ser transmitida ao 
público por meio de todos os tipos de veículo de comunicação e contato 
com a marca que estiverem disponíveis. Deve ser difundida em anúncios, 
relatórios anuais, folhetos, catálogos, embalagens, papéis timbrados, 
envelopes e cartões de visita. Se ‘IBM significa serviço110', essa mensagem 
deve ser expressa em símbolos, cores e slogans, ambiente, eventos e no 
comportamento dos funcionários (KELLER, KOTLER, 2006, p. 315) 

  

De acordo com o apresentado pelos autores, nos próximos itens serão 

conhecidos os veículos de comunicação dirigida produzidos pela Magic 

Development para estabelecer e comunicar sua personalidade e a do Magic Village 

perante seus públicos. Interessa comentar aqui que, algumas das ações de 

comunicação descritas pela estratégia de Marketing já contemplam a comunicação 

dirigida, tais como os eventos e os serviços prestados à comunidade, considerados 

aproximativos, e os press releases, que se enquadram no grupo das comunicações 

dirigidas escritas111. 

Sob a ótica das Relações Públicas, tais veículos possuem o propósito de 

"transmitir ou conduzir informações para estabelecer comunicação limitada, 

orientada e frequente com um número selecionado de pessoas homogêneas e 

conhecidas" (CESCA, 2005, p. 38). Ao utilizar os veículos de comunicação dirigida, o 

departamento de Marketing reconhece a importância de comunicar com públicos 

específicos como forma de sustentar sua identidade perante os mesmos, ao 

contrário da comunicação de massa que leva a mensagem sem considerar a 

heterogeneidade dos públicos ou a possibilidade de estabelecer relacionamento com 

eles. Fortes (2002) resume que 

 
a comunicação dirigida é perfeitamente determinada, selecionada e 
controlada pelo emissor das informações, o que dá segurança ao promotor 
do relacionamento. Impulsiona-se a comunicação dirigida pelo uso de 
veículos que, relativamente à comunicação de massa, são menos 
dispendiosos, embora limitados quando se trata de grandes números 
(FORTES, 2002, p. 241) 
 

 
                                                 
110 International Business Machines, ou IBM, é uma empresa dos Estados Unidos voltada para a área 
de informática 
111 Os conceitos de comunicação dirigida aproximativa e escrita serão abordados ainda neste 
capítulo. 
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 Os veículos da comunicação dirigida são segmentados em auxiliares, 

escritos, aproximativos e orais, conforme divisão de Cândido Teobaldo de Souza 

Andrade (1993, p. 127) citada por Cesca (2005, p. 38). Para a melhor compreensão, 

os veículos identificados serão apresentados a partir desta segmentação. Espera-se, 

assim, orientar e proporcionar ao leitor a oportunidade de construir com mais 

precisão a percepção sobre veículos de comunicação que levam a mensagem da 

Magic Development e do Magic Village e distinguir claramente os seus propósitos. 

 

 

4.4.1 Comunicação dirigida auxiliar 
 
Em um mercado cada vez mais competitivo, as constantes mudanças e o 

volume de informações existentes trazem, às organizações, a necessidade de 

estabelecer sua identidade para que sua imagem possa se destacar, atrair interesse 

e agregar valor à organização, seus produtos e serviços. No universo das Relações 

Públicas, a identidade da marca é um componente dentro do conceito de identidade 

corporativa a ser trabalhado pela comunicação institucional. Segundo Kunsch, 

 
A identidade corporativa refere-se aos valores básicos e às características 
atribuídas às organizações pelos seus públicos internos e externos. Além do 
que ela é e faz, a identidade corporativa se origina de três níveis de 
comunicação: o que a organização diz, o que ela realmente faz e o que 
dizem e acham delas seus públicos (KUNSCH, 2003, p. 172) 

 

 Para a construção de uma imagem positiva, primeiramente deve-se buscar o 

estabelecimento de uma identidade corporativa forte e clara, ao passo que as 

características de sua individualidade devem estar presentes e convergir em todas 

as ações desenvolvidas pela comunicação da organização. Dito isso, sabe-se que 

logotipo, símbolo, cores padrão e alfabeto padrão são os elementos básicos da 

identidade visual e que, as ações a serem desenvolvidas devem sempre seguir o 

manual de identidade visual estabelecido para que sua identidade se fortaleça, os 

públicos percebam o que a organização faz, e sua imagem passe a ser logo 

identifica. Porém, Kunsch é enfática ao afirmar que 

 
Enganam-se as organizações que acham que sua imagem e sua identidade 
se resumem à sua apresentação visual mediante seus logotipos, nomes 
criativos, luminosos em pontos estratégicos, etc. Elas são muito mais 
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complexas, decorrendo da junção de vários fatores e diversas percepções 
para a formatação de uma personalidade com diferencial e que seja 
reconhecida como verdadeira para seus públicos (KUNSCH, 2003, p. 174). 
 

 Dito isso, um dos primeiros passos no caminho para o estabelecimento da 

identidade visual corporativa, e sua consequente imagem, é o entendimento da 

aplicação de comunicação dirigida auxiliar e os veículos que podem ser utilizados 

para propiciar a comunicação. Para Kunsch, 

 
No âmbito da comunicação dirigida auxiliar, que, tradicionalmente, fica 
centrada nos recursos ou veículos da comunicação audiovisual (vídeos, 
filmes, videojornal etc.), hoje se incluem também todos os meios digitais e 
telemáticos surgidos graças à revolução das novas tecnologias da 
informação e da comunicação. A rede mundial de computadores (wolrd wide 
web) e suas aplicações revolucionaram completamente o mundo das 
comunicações, tanto as dirigidas quanto as massivas. Assim, o uso da 
internet, da intranet, do CD-ROM, do DVD e de todos os recursos possíveis, 
que poderão "auxiliar” a comunicação das organizações com seus públicos, 
nas mais diferentes formas e ocasiões é incontestável e se processa numa 
continuidade em que se incorporam incessantemente novos produtos e 
inovações tecnológicas, permitindo uma comunicação interativa virtual 
(KUNSCH, 2003, p. 188) 

  

 Visuais, auditivos ou audiovisuais, a escolha por esses recursos de 

comunicação dirigida auxiliar deve considerar a audiência a que se objetiva atingir e 

as especificações técnicas para sua aplicabilidade. Dito isso, vale saber que, no que 

tange a absorção da mensagem emitida, as pessoas são influenciadas por seus 

sentidos, prioritariamente pela visão e audição. Então, a utilização desses veículos 

torna-se indispensável para as organizações.  

Os primeiros veículos a serem abordados são relacionados à comunicação 

dirigida auxiliar visual, ou seja, os veículos que se utilizam de elementos visuais para 

atrair interesse, atenção e facilitar a retenção da mensagem na memória. De acodo 

com Cesca, são recursos visuais: 

 
Álbum seriado; diafilmes; desenho animado; flanelógrafo; gráficos; marca; 
modelos em escala; quadro de velcro; bandeiras; diapositivos; exposições; 
fotografias; imantógrafo; mapas; pinturas; sinalização; cartazes; diagramas; 
filmes; gravuras; logotipo; mural; quadro de giz; transparências (CESCA, 
2005, p. 39) 
 

 

Conforme a autora, logotipo é considerado recurso visual. Ao passo que, a 

conceituação do mesmo foi realizada anteriormente no presente trabalho, optou-se 

por não a repetir nesta parte. Apresenta-se, a seguir, os veículos de comunicação 
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dirigida auxiliar visual produzidos pelo departamento de Marketing da Magic 

Development e adotados para a incorporadora e seus produtos: logotipo, 

sinalização, mapa e banner. 

Ao chegar no empreendimento, é possível identificar o logotipo do Magic 

Village na fachada, desta vez aplicado em cor branca sobre um fundo marrom. 

  
Figura 66 – Entrada do Magic Village com logo  

 
Fonte: Facebook do Magic Village112 

  

Na área da recepção, dentro do prédio intitulado "Clubhouse”, o logotipo é utilizado 

também na cor branca sobre fundo marrom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
112 Disponível em 
<https://www.facebook.com/magicvresort/photos/a.148496615322948.1073741829.14809418869652
4/633978673441404/?type=3&theater> Acesso 28 outubro 2016 
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Figura 67 – Logo do Magic Village na área da recepção do empreendimento 

 
Fonte: Registro da pesquisadora em 27 setembro 2016 

 
  Após observar as imagens, nota-se que no logotipo permanece o termo 

"Resort", utilizado anteriormente pelo empreendimento. Ainda é possível afirmar que 

as cores adotadas para representar o logotipo acompanham o padrão proposto pela 

arquitetura e decoração do local. Ao contrário desta proposta adotada, encontram-se 

placas de sinalização em duas áreas do Clubhouse que se utilizam do logotipo, 

ainda antigo, e nas cores preferenciais conforme seu manual de identidade visual. A 

primeira placa está na entrada do Kids Room, espaço com brinquedos dedicado 

para as crianças: 
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Figura 68 – Placa na entrada do Kids Room 

 
Fonte: Registro da pesquisadora em 27 setembro 2016 

 

Ainda que a placa contenha a presença de texto, a leitura de seu conteúdo 

traz a noção de que seu propósito está voltado para chamar a atenção e representar 

as instruções de uso do espaço em questão. Sobre esse ponto, é importante apontar 

que Cesca (2005) considera os veículos de comunicação voltados à sinalização 

como comunicação dirigida auxiliar visual, enquanto Fortes (2003) irá classificar 

esse tipo de sinalização como comunicação dirigida escrita informativa ou como 

auxiliar visual, no caso de sinalizações mais visuais. Na mesma proposta da placa 

sinalizadora do Kids Room, informativa, há também a placa na entrada do Fitness 

Center, conforme representação abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 164 

 
Figura 69 – Placa na entrada do Fitness Center 

 
Fonte: Registro da pesquisadora em 27 setembro 2016 

  

Outro veículo identificado como recurso auxiliar visual, tanto por Cesca como 

por Fortes, é o mapa. O Magic Village adota este veículo, entregue no momento do 

check-in, para que novos clientes e hóspedes possam se localizar nas instalações 

do empreendimento, visto que o mesmo informa a localização das casas e sua 

numeração, e também informa os horários de funcionamento do Clubhouse, do 

restaurante Villaggio e da piscina. No mapa, encontram-se também informações 

sobre atrações e serviços próximos ao empreendimento. Impresso em formato de 

folder, com uma dobra, o mapa aqui reproduzido em todas as faces: 
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Figura 70 – Mapa de acesso ao empreendimento Magic Village 

 
Fonte: Reprodução de arquivo cedido pelo departamento de Marketing da Magic Development em 20 

outubro 2016 
 

Figura 71 – Mapa interno do empreendimento Magic Village 

 
Fonte: Reprodução de arquivo cedido pelo departamento de Marketing da Magic Development em 20 

outubro 2016 

 

 Ainda sobre os recursos visuais, identificou-se a presença do recurso 

projetável televisão, localizado atrás da bancada de atendimento dos serviços de 

concièrge. Neste trabalho, optou-se por categorizar esse recurso apenas como 

visual, e não audiovisual, pois para o propósito em que é utilizado no Magic Village, 

o mesmo transmite apenas imagens sobre suas instalações, sem a presença de 

qualquer tipo de som ou áudio. 
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Figura 72 – Televisão no balcão de atendimento do Concièrge 

 
Fonte: Reprodução do site Passageiro de Primeira113  

 Parte-se dos veículos visuais para o conteúdo audiovisual produzido pela 

Magic Development para seu canal no site de compartilhamento de vídeos, Youtube. 

Criado em 2013, o canal de vídeos da incorporadora possui 268 seguidores e reúne 

um total de 44 vídeos114, divididos nas listas de vídeos intituladas Magic 

Development, Magic Village 1, Magic Village 2, Magic TV, Magic Place by 

Pininfarina, Acompanhamento de Construção – Magic Village 1 e Magic Reserve. 

Na maioria, o conteúdo abordado em cada lista fala a respeito das 

especificidades de cada produto da incorporadora. Com exceção das listas com 

vídeos sobre o Magic Village, que possuem vídeos explicativos sobre o conceito do 

produto, suas características e ainda vídeos que mostram, periodicamente, a 

evolução das obras do Magic Village, ainda a serem concluídas.  
 Para este trabalho, interessa conhecer os vídeos que constam na lista “Magic 

TV”, pois a mesma acompanha a estratégia de Marketing voltada à divulgação das 

celebridades que se hospedam no Magic Village. Conforme observado em 30 de 

                                                 
113 Disponível em <http://passageirodeprimeira.com/magic-village-resort-e-bella-star-travel/> Acesso 
28 outubro 2016 
114 O número de seguidores e a quantidade de vídeos foram contabilizados em 02 de novembro de 2016. 
Todos os vídeos do canal da Magic Development no Youtube estão disponíveis em 
<https://www.youtube.com/channel/UCY_L2nfWJQZbM8SWiQuXf-g/videos> Acesso 02 novembro 2016. 
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outubro, 17 vídeos compõem a lista “Magic TV”, sendo o primeiro com data de 

adição em 11 de janeiro de 2016, e o mais recente publicado em 22 de junho de 

2016.  
Figura 73 – Lista de vídeos “Magic TV” no Youtube 

 
Fonte: Print screen da página da incorporadora no Youtube115 

 

No que diz respeito ao conteúdo dos vídeos, todos são apresentados em 

português, pela jornalista Patrícia Maldonado e, com exceção de 5 deles, todos 

mostram celebridades brasileiras enquanto estão hospedadas no empreendimento e 

seus relatos sobre a “experiência mágica” de estar no Magic Village. Os outros cinco 

vídeos são destinados à apresentação dos CEOs, diretores comercial e de 

marketing, à apresentação do restaurante Villaggio, à experiência de uma família de 

proprietários que acaba de receber as chaves da casa, e ao evento de lançamento 

do empreendimento Magic Place by Pininfarina. Interessante mencionar sobre estes 

cinco últimos  

 Na data da realização da presente observação116, foi realizada uma análise 

em relação ao tempo de duração dos vídeos, número de visualizações e quantidade 

de comentários. Em relação ao tempo de duração, a média encontrada foi de 7 

minutos e 22 segundos, sendo o vídeo “Episode 3 – Magic Família" o mais curto, 

com 3 minutos e 58 segundos, e o "Episódio 16 - Magic Diretores Guilherme Lemos 

e Danielle Arello" considerado o mais longo, com quase 14 minutos. Já sobre a 

quantidade de visualizações, os vídeos possuem uma média de 798 visualizações, 

                                                 
115Disponível em < 
https://www.youtube.com/watch?v=5PXIMjHOpGs&list=PLCXPjVKcRkmCTAwQKRb1qSObFlovfcKh
M> Acesso 08 novembro 2016 
116 A análise foi realizada em 03 de novembro de 2016. 
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com destaque para o vídeo "Episode 8 – Magic Disney" que contém apenas 104 

visualizações, e 2.852 visualizações para o vídeo com a participação da cantora 

Anitta. Ainda sobre este último vídeo, é possível afirmar que se trata do vídeo com 

maior engajamento, pois possui maiores números de visualizações, curtidas e 

comentários. 

 
Tabela 5 – Análise da lista “Magic TV" no canal da Magic Development no Youtube 

Data  Título Duração Visualizações Curtir Não curtir Comentários 

11/01/16 Episódio 1 – Magic Sinelli 00:06:28 1633 8 0 0 

11/01/16 Episódio 2 – Magic Gabriela 
Cardoso e Danielle 00:06:14 1093 2 0 0 

11/01/16 Episódio 3 – Magic Família 00:03:58 436 2 1 0 

11/01/16 Episódio 4 – Magic Sabrina 
Sato 00:06:19 1041 7 0 0 

11/01/16 Episódio 5 – Magic Tiago 
Abravanel 00:08:03 411 4 0 0 

11/01/16 Episódio 6 – Magic Wanessa 
Camargo 00:06:29 1790 9 1 0 

11/02/16 Episode 7 – Magic Pininfarina 00:09:16 320 2 0 0 

21/04/16 Episódio 8 – Magic Disney 00:08:39 104 0 0 0 

22/04/16 Episódio 9 – Villaggio 
Restaurant at Magic Village 00:06:37 135 3 0 0 

22/04/16 
Episódio 10 – Magic 
Experience: Fabiana Karla e o 
Astronauta Marcos Pontes 

00:07:37 149 2 0 0 

22/04/16 Episódio 11 – Magic Marcelo 
Rezende 00:08:24 162 1 1 0 

22/04/16 Episódio 12 – Magic Marco 
Luque 00:04:34 259 2 0 0 

22/04/16 Episódio 13 – Magic Anitta 00:06:19 2852 123 1 9 

22/04/16 Episódio 14 – Magic Marcus 
Majella 00:08:37 499 9 0 2 

22/04/16 Episódio 15 – Magic Eliana 00:07:47 1035 14 1 1 

10/06/16 
Episódio 16 – Magic Diretores 
Guilherme Lemos e Danielle 
Arello 

00:13:58 496 2 0 0 

22/06/16 Episódio 17 – Adriane Galisteu 00:05:53 1144 20 0 0 
Fonte: Tabela criada pela autora com dados obtidos no canal do Magic Development no Youtube117.  

 
 Com base nos dados da tabela, nota-se que não há um padrão nas datas de 

inclusão desses vídeos no canal, possivelmente por uma ausência de planejamento 

para esse veículo. Após a análise realizada na página do Facebook e no perfil do 

Instagram do Magic Village, nota-se também que não há uma estratégia voltada 

para a divulgação do canal de vídeos da incorporadora. 

                                                 
117Tabela desenvolvida com os dados obtidos em 
<https://www.youtube.com/watch?v=5PXIMjHOpGs&list=PLCXPjVKcRkmCTAwQKRb1qSObFlovfcKh
M> Acesso 03 novembro 2016 
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Durante o período de análise, 1o de janeiro de 2016 a 31 de agosto do mesmo 

ano, apenas três publicações sobre a Magic TV foram localizadas. Especificamente 

no Facebook, há uma parte da página dedicada a vídeos118, porém são vídeos 

curtos com conteúdo voltado para depoimentos de proprietários das casas sobre o 

empreendimento, sem qualquer tipo de produção ou edição aparente. A seguir, as 

publicações para divulgação da Magic TV nas mídias sociais: 
 

Figura 74 – Postagem de 22 de junho de 2016 sobre a Magic TV no Facebook 

 
Fonte: Print screen de página do Magic Village no Facebook119 

 
Figura 75 – Postagem de 7 de junho de 2016 sobre a Magic TV no Instagram 

 
Fonte: Print screen do perfil do Magic Village no Instagram120 

                                                 
118 Mais informações sobre a página de vídeos no Facebook do Magic Village estão disponíveis em 
<https://www.facebook.com/pg/magicvresort/videos/?ref=page_internal> Acesso 04 novembro 2016. 
119 Fonte: Página do Magic Village no Facebook. Disponível em 
<https://www.facebook.com/magicvresort/posts/578792825626656> Acesso 09 novembro 2016 
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Figura 76 – Postagem de 21 de maio de 2016 sobre a Magic TV no Instagram 

 
Fonte: Print screen do perfil do Magic Village no Instagram121 

 
Figura 77 – Postagem de 27 de abril de 2016 sobre a Magic TV no Instagram 

 
Fonte: Print screen do perfil do Magic Village no Instagram122 

 

Verifica-se assim que, não há uma preocupação em divulgar os vídeos da 

Magic TV nas mídias sociais ou, ainda, um plano de ação para que os mesmos 

sejam lançados em paralelo aos press releases e às postagens nas mídias sociais 

sobre as celebridades que se hospedam no Magic Village, visto que essas duas 

últimas ações são contempladas na estratégia de Marketing do departamento. 

 

                                                                                                                                                         
120 Disponível em <https://www.instagram.com/p/BGXeKj2LVN1/> Acesso 4 de novembro 2016 
121 Fonte: Disponível em <https://www.instagram.com/p/BFrAUdBrVK3/> Acesso 4 de novembro 2016 
122 Disponível em < https://www.instagram.com/p/BEtMS1qrVOo/> Acesso 4 novembro 2016 
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4.4.2 Comunicação dirigida escrita 
 
 O segundo grupo de veículos de comunicação dirigida a serem abordados 

são os veículos escritos. Fortes (2002) explica que  
 
Com o crescimento das companhias, o que inclui dilatar e sofisticar suas 
funções, a comunicação interpessoal, peculiar às pequenas e médias 
empresas, sucumbe diante da hierarquização, aumentando desse modo a 
necessidade de instrumentos de comunicação escrita, que passam a figurar 
como elementos imprescindíveis ao bom andamento das atividades 
empresariais (FORTES, 2002, p. 253). 

 

Segundo Cesca (2005), são exemplos desses instrumentos correspondência, 

mala-direta, carta comercial, memorando, manuais, ofício, circular, publicações, 

relatórios periódicos, volante, panfleto, folder, folheto, flyer, barra do holerite, 

requerimento, quadro de avisos, cartaz/banner, caixa de sugestões, telegrama, fax, 

jornal mural, comunicado de imprensa (press-release) e teaser, além de boletim, 

livro, jornal e revista publicados pela empresa. A autora afirma ainda que 

 
todas as comunicações escritas impressas das organizações podem ser 
transformadas em eletrônica e enviadas também por e-mail, na forma de 
mensagens ou fazendo attachment (anexação) de um arquivo de 
documentos, imagens, sons, vídeos (CESCA, 2005, p. 120).  
 

Vale lembrar que, mesmo que todos os veículos escritos possam ser 

transmitidos de forma eletrônica, há veículos que são específicos do meio eletrônico, 

como o próprio e-mail e newsletters. No presente estudo, foram encontrados os 

veículos e-mail, banner, folder, manual, newsletter, além dos press releases já 

abordados. Em relação ao primeiro, a Magic Development utiliza os e-mails, também 

chamados de correios eletrônicos, para realizar a comunicação com, praticamente, 

todos os seus públicos e, em concordância com o afirmado por Cesca, "a 

mensagem e-mail é feita sem formalidades, respeitando as normas de redação 

empresarial, portanto sem inclusão de termos de redação social, excesso de 

abreviaturas" (2005, p. 121).  
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Figura 78 – Assinatura de e-mail adotada pela Magic Development 

 
Fonte: E-mail recebido pela pesquisadora em 20 de outubro de 2016 

 

A autora destaca que a forma como ocorrem essas comunicações deve ser 

levada em conta pelas organizações pois a mesma irá refletir em sua imagem. Dito 

isso, nota-se que a Magic Development reflete sua identidade nos e-mails por meio 

da adoção de assinatura padrão a todos os funcionários, ilustradas a seguir nas 

figuras X e Y. 

 
Figura 79 – Assinatura de e-mail adotada pela Magic Development 

 
Fonte: E-mail recebido pela pesquisadora em 20 de outubro de 2016 

 

Ainda no grupo de veículos escritos eletrônicos encontrados, estão as 

newsletters e o manual, ambos utilizados para comunicação com funcionários, além 

da elaboração e envio de newsletter para os proprietários das casas do Magic 

Village. Em relação à comunicação voltada para os funcionários, esses dois tipos de 

veículos escritos são os únicos que podem ser considerados como ‘Comunicação 

Interna' realizada pelo departamento de Marketing. Conforme mencionado 

anteriormente, não há um plano de ação voltado à comunicação interna, há apenas 

a produção de newsletter chamado "Magic News”. Segundo Fortes, newsletter, ou 

carta informativa, é uma 
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publicação técnica destinada aos grupos de interesse (financeiros ou de um 
ramo de negócios), que projeta um conceito dinâmico à empresa, ao arrolar 
as modificações, os dados econômicos, os êxitos da companhia e a 
equivalente repercussão para os públicos (FORTES, 2002, p. 263).  

 
  

No caso do “Magic News”, seu conteúdo é diversificado de modo que os 

funcionários sejam comunicados a respeito de mudanças no quadro de funcionários, 

aniversariantes do mês, feriados, e demais assuntos que possam interessá-los, 

como alerta sobre a passagem do furacão Matthew, como demonstram os 

newsletters reproduzidos a seguir.  

 
Figura 80 – Magic News com aniversariantes do mês de Agosto 

 
Fonte: Imagem cedida pelo departamento de Marketing em 05 de outubro 2016 
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Figura 81 – Magic News sobre passagem do furacão Matthew 

 
Fonte: Imagem cedida pelo departamento de Marketing em 05 de outubro 2016 

 

Interessante notar que esta comunicação é realizada apenas no formato 

eletrônico, ou seja, apenas os funcionários que possuem contas de e-mail recebem 

as newsletters. Ao questionar a diretora Danielle sobre o Magic News e como os 

funcionários que não possuem e-mail da companhia recebem essas comunicações, 

 
												

	
	

				Good Morning Magic Team! 
 
We just wanted to take a second of your time to inform you on 
hurricane Matthew which is currently scheduled to be off the coast of 
Central Florida sometime late Thursday and throughout 
Friday.  Below you see the projected path of this storm which shows 
Orlando currently within its cone. 
 
I would ask that you all continue to monitor this storm and as a 
precaution, you should take all the necessary steps to protect your 
family and your property.  This is not in any way meant to scare you 
but simply to make you aware that these storms kind of have a funny 
way of doing what they want which was evident back in 2004 when 
Charley hit Central Florida. 
 
Attached you will find the 2016 Osceola County Hurricane Guide and 
for those of you who live in Orange County, simply click on the link 
below for your Orange County Hurricane Guide.  You will find very 
important tips and contact information which can make a huge 
difference in the case of an emergency. 
 
[Link below!] 
 
Please take a second to look over the information that we are 
providing so that you and your family can be better prepared for any 
emergency.   
 
For our team members over at Magic Village, this will be a great 
time to perform site inspections in an effort to identify and 
secure potential hazards.  Our goal is always to provide a safe 
environment for our team members and our guest.  

 
Thank you all for all you do and we will continue to monitor this 
situation. 
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a mesma informou que os supervisores desses funcionários repassam as 

informações para eles. De acordo com Danielle,  
o Magic News funciona como um canal de comunicação com os 
funcionários que estão no escritório, no Magic Village e no escritório 
comercial no Brasil. Desde promoção à entrada de novos funcionários, tudo 
a gente comunica. Hoje, as redes sociais ajudam nessa comunicação, mas 
não posso exigir que todos a utilizem. Como grande parte dos trabalhos são 
feitos por terceirizados, as pessoas que não possuem e-mails são 
informadas pelos supervisores diretos (ARELLO, 2016, informação verbal).  

 

Porém, observou-se que não há um procedimento que torne essa 

comunicação dos supervisores oficial ou que registre que a mesma é realizada.  
 Ainda sobre a comunicação interna, o departamento de Marketing foi o 

responsável pela produção do manual chamado Guidelines, um documento 

disponibilizado apenas de forma eletrônica específico para os funcionários do Magic 

Village e que pode ser considerado uma espécie de manual de integração que, 

conforme define Cesca (2005, p.123), “tem por finalidade integrar o funcionário ao 

ambiente de trabalho, mostrando-lhe direitos e deveres na fase de adaptação”. 

O manual produzido pela incorporadora em único idioma, inglês, possui 13 

páginas e contempla os temas: apresentação do manual, comportamento, 

organização e limpeza, e apresentação do “Magic Look". Destaca-se esse último 

pois o mesmo se utiliza de 7 das 13 páginas para instruir a respeito das normas 

internas em relação a vestimenta, uniformes e até mesmo cores de cabelo, unhas e 

higiene pessoal. A seguir, a reprodução da capa e apresentação do manual. Seu 

conteúdo completo encontra-se no ANEXO F. 
Figura 82 – Capa do manual “Guidelines” do Magic Village 

 
Fonte: Material cedido pelo departamento de Marketing da Magic Development em 05 outubro 2016 
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Mesmo que disponibilizado apenas de forma eletrônica e no primeiro dia de 

trabalho de cada funcionário, a diretora Danielle defende que todos os funcionários, 

inclusive os terceirizados, são informados sobre o manual e o “Magic Look", pois, 

segundo ela, "todos os funcionários têm que ser Magic". 

 
Figura 83 – Apresentação do manual “Guidelines” do Magic Village 

 
Fonte: Material cedido pelo departamento de Marketing da Magic Development em 05 outubro 2016 

  

Porém, observou-se que não existe a formalização de como se dá essa 

comunicação. Também foi observado que, na forma como a comunicação interna 

atual é realizada, a única opção para feedback dos funcionários ocorre por meio de 

e-mails, quando estes respondem, eventualmente, aos Magic News recebidos. 

Ainda, vale mencionar que a avaliação e a mensuração da comunicação interna não 

são realizadas. 

 De volta aos newsletters produzidos pelo departamento de Marketing, o 

segundo material deste tipo é direcionado aos proprietários das casas do Magic 

Village. Enviado mensalmente, seu conteúdo em português mostra um resumo das 

ações realizadas no empreendimento, principalmente no que diz respeito à presença 

do empreendimento na imprensa e às celebridades que nele se hospedam. Há uma 

sessão dedicada ao clipping, com resumo de matérias e redirecionamento para 

acesso às matérias na íntegra, além de uma sessão nomeada "O que vem por aí”, 

com informações sobre futuras ações e parcerias. 

Além desses tópicos, a taxa de ocupação do mês em questão e a taxa 

acumulada do ano são informadas a esses proprietários para que, mesmo de longe, 
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sejam educados sobre o mercado hoteleiro e sua sazonalidade, e acompanhem os 

resultados da locação das casas atrelados aos esforços do Marketing para manter o 

Magic Village atrativo. A seguir, um exemplo deste newsletter: 
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Figura 84 – Newsletter para proprietários 

 
Fonte: Conteúdo cedido pelo departamento de Marketing da Magic Development em 05 outubro 2016 
 

 Encerrados os veículos eletrônicos de comunicação dirigida escrita, 

apresentam-se aqui os veículos impressos deste grupo produzidos pelo Marketing 

da incorporadora, todos em caráter mercadológico e não institucional. Os primeiros 

veículos encontrados são os folhetos produzidos para os produtos da incorporadora. 

Apesar de semelhantes e muitas vezes confundidos com folders, a principal 

diferença entre estes dois tipos de veículos impressos está na quantidade de folhas 
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impressas, visto que folder é constituído por uma única folha com uma ou mais 

dobras, enquanto os folhetos possuem várias folhas. Segundo aponta Cesca, ao 

citar Erbolato (1985, p. 154): 

 
Folder: folheto com uma só folha impressa e dobrada para fins publicitários. 
Folheto: 1- publicação de pequeno formato e poucas páginas, 2 – impresso, 
com dobras ou grampeado, remetido por mala-direta aos possíveis 
interessados na compra de um produto ou na contratação de determinado 
serviço (ERBOLATO, 1985 apud CESCA, 2006, p. 134). 
 

  

A seguir, exemplos de folhetos produzidos pelo Marketing para o Magic 

Reserve, sendo este com 6 faces e dobras, e para o Magic Village 2, com 12 

páginas unidas por grampos: 

 
Figura 85 – Folheto do Magic Reserve 

 
Fonte: Conteúdo cedido pelo departamento de Marketing da Magic Development em 27 setembro 

2016 
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Figura 86 – Folheto do Magic Village 2 

 
Fonte: Conteúdo cedido pelo departamento de Marketing da Magic Development em 27 setembro 

2016 
 

Produzidos nos idiomas português, inglês e espanhol, esses materiais 

costumam ser utilizados por imobiliárias, corretores e também como suporte de 

comunicação em feiras e eventos do setor em que a Magic Development participa. 

Segundo a diretora Danielle, o intuito da distribuição desses materiais é "tentar 

amenizar as loucuras que são criadas em cima de nosso produto". 

Um segundo tipo de veículo impresso adotado, desta vez com o objetivo de 

atingir os hóspedes do Magic Village no momento que realizam o check-in no 

empreendimento, é o panfleto que, segundo Cesca define, é um material impresso 

em apenas uma folha e com tamanhos variáveis (CESCA, 2006, p. 135). Estes 

panfletos podem apresentar impressão apenas em uma das faces, ou na frente e no 
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verso.  No caso da peça produzida com conteúdo sobre o Magic Village 2, em 

português, inglês e espanhol, ambas as faces são utilizadas, conforme nota-se na 

reprodução: 

 
Figura 87 – Panfleto (frente e verso) do Magic Village 2 

 
Fonte: Conteúdo cedido pelo departamento de Marketing da Magic Development em 27 setembro 

2016 
  

Outro veículo identificado foi um banner com conteúdo sobre o Magic 

Reserve, localizado próximo à área da recepção do Magic Village. Cesca afirma que  
o valor do cartaz/banner bem elaborado está na atração que ele exerce, 
pelo visual, sobre o público de interesse, tornando-se um veículo importante 
principalmente para complemento de informações, dentro de um Plano de 
Comunicação (CESCA, 2006, p. 130).  
 

Com forte apelo visual, um banner deve conter ilustrações e textos em 

tamanhos proporcionais e com cores que propiciem sua leitura e compreensão. 

Apesar do banner utilizado pela Magic Develpoment para comunicar sobre seu 

produto Magic Reserve para hóspedes e demais clientes que visitam o Magic 

Village, Cesca propõe que, para este tipo de público, o banner não seria a forma 

ideal para a comunicação. Segundo a autora, este tipo de veículo seria mais 

eficiente se voltado ao público interno (CESCA, 2006, p. 130). 

 Na figura 88 a seguir, apresenta-se o banner em questão, com atenção 

voltada a presença de ilustrações para atrair atenção do público. Porém, percebe-se 

a presença de texto até sua base, com letras em tamanhos decrescentes que 

acabam por prejudicar a leitura. 
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Figura 88 – Banner do Magic Reserve localizado no Magic Village 

 
Fonte: Registro da pesquisadora realizado em 27 setembro 2016 

  

Para finalizar o item sobre comunicação dirigida escrita, interessa conhecer 

os modelos de cartões de visita adotados pela incorporadora. Apesar de não 

contemplado por Cesca ou Fortes como veículo de comunicação dirigida escrita, 

acredita-se que o cartão de visitas é um importante item no estabelecimento de 

relacionamento profissional e na construção da imagem positiva das organizações, 

já que representam, na maioria das vezes, a primeira impressão da organização. 

Por isso, torna-se indispensável que a identidade visual da organização esteja 

representada, com logotipo em destaque. Este tipo de material, de pequenas 

dimensões, deve possuir informações suficiente para informar apenas o nome do 

profissional, seus contatos, além de endereço físico e virtual da organização. A 

seguir, estão reproduzidos os cartões de visita da Magic Development: 
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Figura 89 - Cartões de visita da Magic Development 

 
Fonte: Material cedido pelo departamento de Marketing em 27 setembro 2016 

 

Notamos que, apesar de não conter cargos nos cartões, como visto também 

nas assinaturas dos e-mails dos funcionários, o cartão de fundo preto é utilizado 

apenas pelos CEOs, Luís Cláudio Sinelli e Rodrigo Cunha, com seus nomes 

impressos e com logotipo da incorporadora na cor prata. Já para os diretores, os 

cartões são brancos e seus nomes aparecem impressos. Enquanto que, para os 

demais funcionários, há um segundo modelo de cartão branco, sem nome de 

profissional ou endereço de e-mail impresso. 

 
4.4.3 Comunicação dirigida aproximativa 
 

 O terceiro grupo de comunicação dirigida trata-se da aproximativa, ou seja, a 

comunicação que propicia um contato direto entre a organização e seus públicos. 

Para Kunsch, é "aquela que traz os públicos para junto da organização. Isso pode 

dar-se por meio de visitas às suas instalações e de eventos" (KUNSCH, 2003, p. 

188). Cesca aponta, como exemplos destes veículos 

 
Visitas; praças de esportes; auditório; biblioteca; museus, ambulatórios e 
outros logradouros usados pelos públicos; acontecimentos especiais; tais 
como: inaugurações, datas cívicas, comemorações e outros eventos 
congêneres, serviços prestados à comunidade, donativos, bolsas de 
estudos, concursos etc. (CESCA, 2006, p. 38-39).  
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Conforme contemplados na estratégia de marketing da incorporadora, os 

eventos por ela promovidos ou que contam com sua participação e seus serviços 

prestados à comunidade encontram-se supracitados neste trabalho. Interessante 

mencionar que, conforme Kunsch evidencia a respeito deste grupo de comunicação 

dirigida, ele "caracteriza-se pela presença física e pelo contato direto e pessoal dos 

públicos com a organização. Trata-se, portanto, de uma comunicação interativa 

presencial” (KUNSCH, 2003, p. 189). 

Para conhecimento do leitor, serão ilustrados aqui registros de visitas dirigidas 

já realizadas no Magic Village. Sobre este tipo de visita, Fortes afirma que  

 
São atividades deliberadas e planejadas para estabelecer e manter o 
contato pessoal e franco entre a organização e os segmentos de públicos. 
Por ter objetivos específicos, pedem um preparo minucioso para contemplar 
as áreas de interesse dos convidados, os motivos que originam o evento, 
evitando-se que representem somente um roteiro rebuscado de lugares 
diferentes que nada significam aos visitantes. (FORTES, 2002, p. 334-335) 

 
Figura 90 – Registro da visita da diretoria da Pousada do Rio Quente no Magic Village 

 
Fonte: Print screen do perfil do Magic Village no Instagram123 

 

 

 

 

                                                 
123 Fonte: Disponível em <https://www.instagram.com/p/6SiLzpLVN_/> Acesso 04 outubro 2016 
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Figura 91 – Registro da visita da diretoria da Pousada do Rio Quente no Magic Village 

 
Fonte: Print screen do perfil do Magic Village no Instagram124 

 

De acordo com os registros encontrados nas mídias sociais do Magic Village, 

as duas visitas identificadas podem ser caracterizadas como uma espécie de fam 

tour. No segmento hoteleiro, segundo afirma Neto 

  
esta ação dá-se quando é escolhido um grupo de pessoas de interesse do 
hotel para uma visita ao empreendimento com a finalidade de familiarização 
do produto. Nessa viagem os convidados conhecem o produto e tudo o que 
pode ser feito ali e no local onde o hotel está localizado. É um test drive do 
hotel (NETO, 2016). 

 
Já na área de Comunicação, um fam tour, é voltado aos editores e jornalistas 

dos principais veículos em relação ao negócio. Segundo Carvalho e Reis, trata-se de 
 
uma viagem na qual a Assessoria de Imprensa fica responsável pela 
organização de todos os detalhes. Geralmente, os fam tours são oferecidos 
por empresas aéreas, convention bureau das cidades, cadeias de hotéis, 
associações que desejam divulgar destinos turísticos, empresas de 
cruzeiros marítimos e até prefeituras ou órgãos públicos vinculados à área 
de turismo, tais como secretarias e ministérios. O assessor de imprensa 
acompanha o grupo a viagem (CARVALHO; REIS, 2009, p. 51). 

 

Ao contrário do proposto pelas autoras, nas visitas identificadas não havia a 

presença da assessoria de imprensa do Magic Village. Entretanto, observa-se que 

                                                 
124 Disponível em <https://www.instagram.com/p/BFUlPPyrVG2/> Acesso 04 outubro 2016 
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cada visita proporcionou a familiarização com o produto com propósitos distintos. A 

primeira, com a diretoria da Pousada do Rio Quente, teve seu objetivo voltado ao 

benchmarking, que, segundo Kotler é "a arte de aprender com as empresas que 

apresentam um desempenho superior em algumas tarefas" (KOTLER, 2000, p. 249).  

Já a segunda visita, teve o intuito de fam tour baseado na definição do MTur, 

ou seja, "familiarizar e encantar o agente de comercialização do produto turístico. 

Consiste em convidar agentes de viagem para visitar o destino, para que conheçam 

o local e possam oferecer o destino ao cliente com maior conhecimento e 

propriedade (BRASIL, 2010, p. 141). 

Tais exemplos demonstram a ocorrência das visitas dirigidas, porém 

informações a respeito de planejamento, organização, roteiro e cronograma para a 

realização dessas visitas não foram disponibilizadas. 

Ainda no propósito aproximativo da comunicação dirigida, foi possível 

identificar a utilização de brindes pelo departamento de Marketing como suporte às 

ações que possuem propósito de estreitar e valorizar o relacionamento e expor a 

marca aos públicos de interesse. De acordo com Andrade (2004, p.24) , brinde é um 

“presente oferecido por uma empresa a clientes, fornecedores, acionistas etc., com 

a marca comercial, por ocasião de evento ou de uma campanha de promoção de 

vendas". A Magic Development possui uma variedade de brindes, direcionados a 

seus diversos públicos, conforme é possível notar nos registros reproduzidos a 

seguir: 
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Figura 92 – Lápis e bloco do Magic Village 

  
Fonte: Registro da pesquisadora realizado em 27 setembro 2016 
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Figura 93 – Caixa com vinho Magique, massa e outros itens relacionados  

  
Fonte: Foto cedida pelo departamento de Marketing em 21 setembro 2016 
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Figura 94 – Boné com símbolo “M"   

 
Fonte: Foto cedida pelo departamento de Marketing em 21 setembro 2016 

 
Figura 95 – Camiseta “I'm Magic" 

  
Fonte: Registro realizado pela pesquisadora em 27 setembro 2016 
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Figura 96 – Etiqueta para bagagem “I'm Magic" 

 
Fonte: Registro realizado pela pesquisadora em 27 setembro 2016 

 
Figura 97 – Nécessaire “I'm Magic" 

 
Fonte: Registro realizado pela pesquisadora em 27 setembro 2016 

 
 Após observar os brindes registrados durante a pesquisa, nota-se que a 

marca "Magic Village” aparece em todos os itens. Como representação da imagem 

buscada pela organização, interessa destacar a etiqueta que acompanha a 

nécessaire e apresenta o texto, aqui em tradução livre do inglês, “Nossa mágica é 

personalizada nos menores detalhes de cada gesto, e essa foi feita especialmente 
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para você. Porque você é mágico!125". Ao adotar a distribuição destes materiais 

customizados, o Magic Village conquista um impacto positivo imediato nos públicos 

e acaba por fortalecer sua imagem institucional. 

 

 
4.4.4 Comunicação dirigida oral 
 
 O quarto grupo de comunicação dirigida abrange a comunicação oral, 

característica por refletir "mais força e riqueza de detalhes do que, talvez, uma 

comunicação por meios massivos e o seu poder de convencimento ultrapassa outras 

técnicas (FORTES, 2002, p. 285-286). Cesca aponta, como veículos deste grupo 

"reuniões de informação ou discussão, congressos e convenções, conferências, 

conversas, entrevistas e discursos; conferama (conferência com dramatização); 

telefone, intercomunicadores, radiocomunicação e alto-falante (CESCA, 2006, p. 38) 

 Sabe-se que a comunicação oral é inerente ao ser humano, mas, para que se 

torne um veículo de comunicação dirigida, é preciso que a mesma ocorra com o 

propósito de disseminar as informações das organizações de forma produtiva e 

benéfica à construção de sua imagem positiva. Fortes afirma que  

  
Preferir a comunicação oral para a troca ou discussão de opiniões e 
conceitos, com vistas à solução de problemas, à harmonia e ao consenso, 
não elimina os outros veículos, massivos ou dirigidos, apenas facilita o 
contato direto, decisivo para os esforços das Relações Públicas, ao fornecer 
uma informação, recepcionar a resposta imediatamente e por permitir a 
réplica" (FORTES, 2002, p. 285) 

 
 Como já mencionado neste trabalho, o departamento de Marketing da Magic 

Development realiza reuniões semanais para alinhamento de suas atividades. Fortes 

pontua que "reuniões têm uma tarefa fundamental a cumprir diante das estratégias 

de relações públicas: a participação programada, que é um método de 

democratização de relacionamentos na organização" (FORTES, 2003, p. 292). 

Além das reuniões e conversas pessoais, destaca-se aqui a ocorrência de 

entrevistas como forma de comunicação dirigida oral. Andrade define entrevista 

como "visita ou encontro preestabelecido, que deve obedecer a certos critérios, tais 

                                                 
125 "Our magic is tailored into the minor details of each gesture, and this one is specially for you. Because You 

Are Magic!" 
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como: horário, assunto e cordialidade. – Conversa padronizada, com objetivo 

definido alheio à satisfação obtida da própria conversa" (ANDRADE, 2004, p. 52). 

 Na data em que a pesquisadora foi recebida no Magic Village, a mesma pôde 

acompanhar a gravação de uma entrevista concedida pela diretora Danielle para o 

corretor de imóveis Fabiano Carreiro e com veiculação na Selecta TV, canal da 

Selecta Realty126 no Youtube. Especificamente para esta entrevista, observou-se a 

ausência de roteiro de perguntas ou uma estrutura pré-definida. 

Antes do início da gravação, a diretora apresentou a casa #3159 do Magic 

Village, com seus detalhes e diferenciais, para o corretor de imóveis e, nesse 

interim, ambos destacaram pontos que consideravam pertinentes para a entrevista. 

A seguir, registro realizado pela pesquisadora durante a gravação e imagem da 

página do Youtube onde encontra-se a entrevista: 

 
Figura 98 – Gravação de entrevista da diretora Danielle para a Selecta TV 

 
Fonte: Registro da pesquisadora realizado em 27 setembro 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
126 Selecta Realty é uma empresa especializada em propriedade imobiliária para moradia, férias ou negócios, e 

que presta assessoria completa para interessados em investir, residir ou possuir um negócio na região da 
Flórida. Mais informações disponíveis em <http://www.selectarealty.com/pt/> Acesso 04 novembro 2016 
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Figura 99 – Reprodução de vídeo com entrevista da diretora Danielle para a Selecta TV 

 
Fonte: Canal da Selecta Reatly no Youtube127  

 
 Vale destacar que a Magic Development não possui um único porta-voz, 

definido este por Andrade como "pessoa que fala oficialmente, em nome de uma 

empresa ou instituição" (ANDRADE, 2004, p. 90). No caso da incorporadora, de 

acordo com o veículo ou com o assunto central, cada diretor pode ser considerado 

um porta-voz e conceder a entrevista, ou ainda podem ser concedidas pelos CEOs.  

 Outro veículo oral identificado no Magic Village foi o telefone. De acordo com 

Fortes,  
Ao utilizar o telefone como um veículo de comunicação dirigida, a instituição 
acolhe um indivíduo de qualquer cidade ou região do país e do exterior, e 
essa ocasião não pode ser perdida, em virtude de a pessoa encontrar 
dificuldade ao solicitar informações. Procurada e atendendo 
convenientemente, a empresa suscita um vínculo duradouro ou deixa uma 
boa impressão pela cordialidade prestada (FORTES, 2002, p. 289) 
 

                                                 
127 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=fmVZ7XqNXSQ> Acesso 05 novembro 2016 
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 No empreendimento, além dos telefones localizados no Clubhouse, como na 

recepção, concièrge e restaurante Villaggio, todas as casas contam com um 

telefone. Conforme mostra imagem a seguir, nos aparelhos há a presença do antigo 

logotipo do Magic Village, além de botões para ligação direta à recepção, ao 

restaurante e à área de reservas, e também para acionar serviços de caixa postal e 

despertador. De acordo com Fortes, itens como estes são responsáveis por 

"aprimorar o processo de relacionamento com os públicos da empresa” (FORTES, 

2002, p. 291). 

 
Figura 100 – Telefone na casa #3159 do Magic Village 

 
Fonte: Registro da pesquisadora realizado em 27 setembro 2016 

 
  Entre diversas vantagens da utilização do telefone pelas organizações, 

Andrade destaca que "permite quase uma conversa "face a face"; proporciona 

resposta imediata; é rápido; obtém maior atenção e consideração” (ANDRADE, 

2004, p.116). Por fim, de volta a ocorrência de conversas, interessa explicar a 

abordagem de Fortes para as conversas que ocorrem no ambiente virtual por meio 

de chat, ferramenta utilizada no site do Magic Village mencionada anteriormente. 

Segundo o autor, 



 195 

Orientadas pelo serviço de Relações Públicas, as empresas colocam à 
disposição dos interessados "salas” e "canais on-line" para o “bate-papo”, 
nos uaquis são abordadas temáticas gerais, específicas ou direcionadas. É 
propícia a manutenção de consultores treinados para responder às 
indagações, uma vez que o alvo primordial é a prosa descontraída com os 
conectados. Servem, igualmente, como veículo aproximativo ao serem 
aplicadas aos serviços de informações aos públicos (FORTES, 2002, p. 
287) 

  

Entretanto, sabe-se que, no caso do chat disponibilizado pelo Magic Village, o 

mesmo não possui orientação de Relações Públicas e tampouco possui profissionais 

treinados especificamente para atuar nesta frente. Segundo informações da diretora 

Danielle, quem responde às conversas nos chats são os funcionários do 

departamento de reservas do Magic Village. Aproveita-se aqui a constatação da falta 

da orientação de Relações Públicas para encerrar o conteúdo sobre a comunicação 

dirigida adotada pelo departamento de Marketing da Magic Development. 

 
 

4.5 Página do Magic Village no site do segmento hoteleiro: TripAdvisor 
 

 O último instrumento de comunicação adotado pelo Magic Village e que 

desperta interesse para a compreensão em relação à postura da organização 

perante as avaliações recebidas sobre seus serviços é a página do empreendimento 

no site TripAdvisor128, reconhecido mundialmente como 

  
o maior site de viagens do mundo, o TripAdvisor integrou seu sistema de 
avaliação com amis de 500 importantes parceiros de viagem, o site de 
reservas online Kayak129 e as proeminentes cadeias de hotéis Wyndham130, 
Best Western131 e Four Seasons132 (SOLOMON, 2016, p. 536) 

 
  

                                                 
128 Mais informações disponíveis em <https://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g34352-
d7303068-Reviews-Magic_Village_Resort-Kissimmee_Florida.html> Acesso 06 novembro 2016 
129 Kayak é uma empresa de tecnologia voltada a simplificar o processo de pesquisas de viagens 
online. Mais informações em <https://www.kayak.com.br/about> Acesso 
130  Wyndham Hotel Group é uma das mais diversificadas empresas hoteleiras do mundo, 
abrangendo cerca de 7.190 hotéis e 609.600 quartos em 66 países, sob 15 marcas de hotel. Mais 
informações em <http://pt.wyndhamhotelgroup.com/about-us/about-wyndham> Acesso 08 novembro 
2016 
131 Best Western é a maior rede de hotéis independentes do mundo com mais de 4.200 hotéis em 100 
países, conforme informações disponíveis em <http://www.bestwestern.com.br/pt/sobre-nossa-gente> 
Acesso 08 novembro 2016  
132 Four Seasons. é uma cadeia de hotéis e resorts canadense fundada pelo empresário Isadore 
Sharp. Mais informações em <https://g.co/kgs/1fjSRl> Acesso 08 novembro 2016 
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Solomon afirma que o site é também "líder de opinião online cuja influência 

provém de uma comunidade de viajantes” (2016, p. 536) e apresenta uma 

interessante pesquisa realizada pela empresa Cone Communications que, segundo 

o autor, demonstrou que “89% dos consumidores afirmaram considerar os canais 

online uma fonte confiável de avaliações sobre produtos e serviços” e ainda que 

“quatro entre cinco consumidores mudaram de opinião sobre uma compra 

recomendada com base apenas nas informações negativas que eles encontraram 

online” (Idem, p. 536).  

 Belch e Belch caracterizam todas as oportunidades que os consumidores 

possuem para conhecer as organizações como pontos de contato. De acordo com 

os autores, existem quatro tipos desses pontos de contato, mas, para o presente 

trabalho, interessa conhecer os pontos de contato categorizados como inesperados, 

como no caso da comunicação boca a boa, a mídia espontânea, e os sites de 

análises como o TripAdvisor. Segundo os autores 

  
Alguns deles oferecem críticas de especialistas, enquanto outros oferecem 
críticas redigidas por clientes. Por exemplo, o CNET é amplamente utilizado 
pelos consumidores para críticas sobre marcas específicas de produtos 
eletrônicos de consumo. O TripAdvisor oferece anualmente mais de 30 
milhões de críticas e opiniões de viagem de viajantes do mundo inteiro.  É 
importante ressaltar que as informações recebidas de pontos de contato 
inesperado podem ser tanto positivas quanto negativas (BELCH; BELCH, 
2014, p. 28) 

  

 Conforme mostram os autores, as organizações de hospitalidade que optam 

por participar deste site estão sujeitas às avaliações positivas e negativas e, devem 

estar preparadas para lidar com elas e reagir, com o objetivo geral de “satisfazer o 

avaliador e mudar a percepção do público sobre seus estabelecimentos” 

(SOLOMON, 2016, p. 536). E, para responder às avaliações negativas, seria 

possível considerar a relevância de um procedimento ou manual que estabelecesse 

certas normas para a elaboração de tais respostas, de modo que esta comunicação 

pudesse acontecer alinhada ao discurso já adotado pela organização em outras 

modalidades comunicacionais. 

Porém, conforme observou-se nas avaliações realizadas sobre o Magic 

Village no TripAdvisor, as mesmas são monitoradas e respondidas pelas gerentes 

do empreendimento, Fernanda e Kathleen, com total autonomia e sem qualquer tipo 
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de instrução, orientação ou validação do departamento de Marketing, responsável 

pela comunicação do empreendimento.  

Em conversa informal com a gerente Fernanda, realizada durante a visita da 

pesquisadora ao Magic Village em 27 de setembro de 2016, a mesma informou que, 

de fato, é uma das responsáveis por essas respostas, mas que não existe um 

esforço dedicado a acompanhá-las ou um cronograma estabelecido para seu 

monitoramento.  

Para um melhor entendimento sobre como o Magic Village se posiciona 

diante das avaliações, optou-se por analisar todas as recebidas durante o período 

de 01 de janeiro de 2016 a 31 de agosto do mesmo ano. A análise buscou identificar 

as menções positivas, negativas e neutras acerca do empreendimento, sendo estas 

útlimas não identificadas. No total, foram encontradas 33 avaliações, sendo a 

maioria percebida como positiva e enviada ao site no idioma inglês, conforme 

quadro a seguir: 

 

Quadro 4 – Resumo das avaliações recebidas pelo Magic Village no site TripAdvisor 
Data da 

Avaliação Título Idioma da  
Avaliação 

País de 
Origem 

Data da 
Resposta 

Idioma da 
Resposta Classificação 

01/01/16 “Bom, bonito e Barato 
(existe!!!!)” Português Brasil 07/01/16 Inglês Positiva 

03/01/16 “EXCELLENT FAMILY 
RETREAT” Inglês EUA 07/01/16 Inglês Positiva 

04/01/16 “Fantastic staff” Inglês Reino Unido 07/01/16 Inglês Positiva 

07/01/16 “Excellent ” Inglês Brasil 29/01/16 Inglês Positiva 

27/01/16 “Disney and Universal fun 
trip” Inglês EUA 29/01/16 Inglês Positiva 

30/01/16 “A melhor opção de Orlando 
!!!!!” Português Brasil 01/02/16 Português Positiva 

01/02/16 “Amazing!” Inglês EUA 03/02/16 Inglês Positiva 

09/03/16 “great!!” Inglês Chile 18/03/16 Inglês Positiva 

23/03/16 “Family vacation” Inglês EUA 31/03/16 Inglês Positiva 

31/03/16 “Home Away from Home” Inglês EUA 10/04/16 Inglês Positiva 

06/04/16 “Excelente escolha em 
Orlando, do lado da Disney!” Português Brasil 10/04/16 Inglês Positiva 

08/04/16 “ótima localização” Português Brasil 10/04/16 Inglês Positiva 

15/04/16 “Melhor Condominio De 
Orlando” Português Brasil 06/05/16 Inglês Positiva 

16/04/16 “Descanso seguro!” Espanhol Chile 18/04/16 Inglês Positiva 

17/04/16 “Luxurious/ Modern and 
197amíl paying!” Inglês Thailândia 18/04/16 Inglês Positiva 

29/04/16 “Отличное место для 
большой компании” Ucraniano Ucrânia 02/05/16 Inglês Positiva 

31/05/16 “Vacationing in Style” Inglês Irlanda 04/06/16 Inglês Positiva 

03/06/16 “Magic all the way ” Inglês Reino Unido 04/06/16 Inglês Positiva 
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15/06/16 “Super recomendo” Português Brasil 17/06/16 Inglês Positiva 

18/06/16 “A no-brainer; thank you 
Jose!” Inglês EUA 25/06/16 Inglês Positiva 

19/06/16 “Loved this place!” Inglês EUA 25/06/16 Inglês Positiva 

27/06/16 “Magnificent Stay and more” Inglês EUA 29/06/16 Inglês Positiva 

30/06/16 “Para mim não é um Resort” Português Brasil 06/07/16 Inglês Negativa 

05/06/16 “Great place to stay near 
Animal Kingdom ” Inglês EUA 06/07/16 Inglês Positiva 

08/07/16 “Wonderful place to stay in” Inglês Egito 21/07/16 Inglês Positiva 

20/07/16 “Exceptional and fabulous” Inglês EUA 25/07/16 Inglês Positiva 

24/07/16 “Beautiful villas close to 
Orlando parks” Inglês EUA 25/07/16 Inglês Positiva 

10/08/16 “excelente Villa para famílias” Espanhol Peru 24/08/16 Inglês Positiva 

17/08/16 “Propaganda enganosa!!!!” Português Brasil 06/09/16 Português Negativa 

22/08/16 “Pizzaria Brasileira na Flórida” Português Brasil 24/08/16 Inglês Positiva 

22/08/16 “Um Resorte praticamente 
dentro da Disney.” Português Brasil 24/08/16 Inglês Positiva 

23/08/16 “Disneyworld visit” Inglês EUA 24/08/16 Inglês Positiva 

31/08/16 “Très sympa” Francês Marrocos 06/09/16 Francês Positiva 
Fonte:  Quadro produzido pela autora com informações obtidas no site TripAdvidor133  

 

 Com base nas informações reproduzidas no quadro, é possível afirmar que 

não há um padrão no que diz respeito aos prazos para respostas, e, principalmente 

para as avaliações negativas, a demora ou a falta de resposta por determinado 

período pode ser prejudicial à imagem e rentabilidade do Magic Village. Isso porque, 

segundo destaca Solomon (2016, p. 537), “as avaliações online são importantes 

para a sobrevivência e o aumento das receitas das empresas".  A seguir, reprodução 

das duas avaliações negativas e a abordagem adotada pela gerência do 

empreendimento, ao passo que chama atenção as duas avaliações recebidas em 

português, e respondidas em inglês e em português. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Disponível em <https://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g34352-d7303068-Reviews-
Magic_Village_Resort-Kissimmee_Florida.html> Acesso 07 novembro 2016. 
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Figura 101 – Avaliação negativas recebida no TripAdvisor em 30 de junho de 2016 

 
Fonte: TripAdvisor134  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
134 Disponível em < https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g34352-d7303068-
r387957598-Magic_Village_Resort-Kissimmee_Florida.html#CHECK_RATES_CONT> Acesso 08 
novembro 2016 
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Figura 102 – Avaliação negativa recebida no TripAdvisor em 17 de agosto de 2016 

 
Fonte: TripAdvisor135.  

 

 Como é possível notar, as respostas parecem seguir textos previamente 

definidos, com conteúdos similares, e sem esclarecimentos sobre os apontamentos 

das avaliações e possíveis soluções para retratar a impressão desses hóspedes. 

                                                 
135 Disponível em <https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g34352-d7303068-r406855046-
Magic_Village_Resort-Kissimmee_Florida.html#CHECK_RATES_CONT> Acesso 08 novembro 2016 
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Tais fatores não justificam a demora no retorno, já que não parece haver uma 

investigação para esclarecer tais ocorrências ou um maior cuidado na elaboração 

das respostas.  

Em relação aos idiomas em que as respostas são escritas, percebe-se a falta 

de estratégia voltada ao monitoramento da reputação do Magic Village por meio da 

ferramenta TripAdvisor, visto que os variados idiomas adotados pela gerência se 

transformam em uma barreira à comunicação e à gestão dos relacionamentos com 

esses hóspedes. Neste caso, a falta de uma orientação voltada à interculturalidade 

presente nessas interações, traz à tona que o monitoramento do TripAdvisor deveria 

ser realizado pelo departamento responsável pela comunicação do 

empreendimento. 

 Cabe aqui introduzir a capacidade de realizar diagnóstico, planejar, executar e 

avaliar como funções estratégicas do profissional de Relações Públicas, além de sua 

função mediadora entre as relações das organizações com seus públicos. De acordo 

com Amaral (2015, p.18), "pensar estrategicamente as ações comunicativas também 

é necessário no ambiente virtual, ferramenta que viabiliza a organização a atingir 

seus usuários". 

No caso do Magic Village, onde ainda não se encontra a atuação de um 

profissional de Relações Públicas, acredita-se que o departamento de Marketing da 

Magic Development poderia apoderar-se da ferramenta TripAdvisor e desenvolver 

um novo plano de ação para a mesma, de modo que a abordagem e o discurso 

adotados estejam alinhados com a comunicação já realizada pelo departamento no 

ambiente virtual. 

 

4.6 Análise geral sobre a Comunicação do Magic Village   
 

Encerradas as exposições sobre a estratégia adotada pelo departamento de 

Marketing da incorporadora Magic Development para seus produtos, e também 

sobre os instrumentos de comunicação da rede formal136 identificados interna e 

externamente, prossegue-se para uma análise geral sobre a comunicação da 

incorporadora, principalmente no que tange os esforços voltados para o Magic 

                                                 
136 Entende-se por rede formal a comunicação por meio das mensagens originadas nos veículos 
produzidos pela organização, enquanto rede informal atribui-se à comunicação que se origina das 
relações sociais entre as pessoas. 
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Village e os dados provenientes da auditoria de comunicação organizacional 

realizada. 

A obtenção dos dados que propiciaram a análise da comunicação deu-se por 

conversas informais com a diretora de Marketing, Danielle, e observação do 

departamento de Marketing pela autora durante visita ao empreendimento e ao 

escritório da incorporada. O levantamento dos dados se baseou em formulário 

impresso baseado no roteiro proposto por Kunsch (295, p. 236-252) e disponível no 

APÊNDICE C, sendo este considerado um modelo ideal para realização de auditoria 

em organizações que geram volume em relação a produções de instrumentos 

comunicacionais. Especificamente sobre a comunicação do Magic Village, houve a 

dificuldade de levantar algumas das informações do roteiro, visto que o objeto de 

estudo não possuía todas as características de comunicação solicitadas para 

identificação e análise. Tal dificuldade explica a necessidade da aplicação de vários 

métodos de pesquisa combinados para confirmar as informações e excluir as 

incertezas. 

Acredita-se que o ponto primordial a ser contemplado sobre a comunicação 

está atrelado à ausência de práticas voltadas à comunicação institucional, que 

objetivem o estabelecimento da identidade e da imagem da organização, tanto da 

Magic Development quanto do Magic Village. Tal afirmação pode ser justificada após 

questões já abordadas nos itens anteriores e que valem ser retomadas, como a 

alteração necessária no nome do empreendimento, de Magic Village Resort para 

Magic Village, e seu desdobramento em relação à identidade visual, aos endereços 

eletrônicos dos sites e nas mídias sociais, como Facebook e Instagram, e também 

às sinalizações das instalações do empreendimento. Ainda que essas instalações se 

apresentam sinalizadas de forma adequada, com forte presença do logo pela 

propriedade interna e externamente, foi possível notar que ainda não houve a 

alteração do nome do empreendimento nestas peças de sinalização.  

É característica da organização, como um todo, uma desorganização 

encontrada acerca de sua marca. Isto pode ser explicado, por exemplo, pelo fato 

das mídias sociais dedicadas ao Magic Village serem obrigadas a comunicar sobre 

os outros produtos da incorporadora, na falta de mídias sociais próprias da 

incorporadora. Percebe-se que, sem uma orientação institucional e devido 

planejamento, houve uma inversão na utilização dessas mídias, quando se entende 

que primeiramente a Magic Development, idealizadora e responsável pela criação 
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do Magic Village, deveria possuir suas próprias mídias para comunicar e assinar 

seus produtos, e não o inverso. 

Estas questões podem tornar complexo o estabelecimento de uma imagem 

sólida para o Magic Village, ao passo que remetem à visão da incorporadora e seus 

produtos como uma única organização. Para o empreendimento, adiciona-se o fato 

do mesmo possuir duas frentes de negócio, o que pode gerar, em um primeiro 

momento, certa ambiguidade perante seus públicos no que tange sua atuação: é um 

condomínio? É um meio de hospedagem? Outro fator a se pensar sobre essa atual 

combinação de organizações é que, em um momento futuro quando todas as casas 

do Magic Village estiverem construídas e entregues, a incorporadora irá se retirar da 

gestão do empreendimento, que passa a ser responsabilidade da CDN Hospitality.  

Quando do fim deste processo, a comunicação deverá ser especificamente 

voltada ao Magic Village. Acredita-se que, ainda que ambas as empresas 

compartilhem um mesmo sócio, existe a necessidade do desenvolvimento de um 

programa de gestão para esta mudança organizacional, que contemple uma política 

corporativa global e políticas parciais de comunicação a serem seguidas e até então 

não estabelecidas. Esta preocupação já pode ser considerada real pois, segundo 

informou a diretora Danielle, a contratação de uma profissional para exercer as 

atividades atreladas à comunicação específica do Magic Village já havia sido 

realizada quando ocorrida a entrevista com a mesma em outubro de 2016. 

É notório indicar que, ainda que a informação não tenha sido compartilhada 

com a autora, a incorporadora deve manter algum grau de responsabilidade sobre a 

gestão do empreendimento mesmo que depois das casas entregues. Esta questão 

pode ser levantada se baseada na visão do departamento de Marketing que 

considera indispensável a manutenção da imagem do Magic Village para que tal 

sucesso seja refletido e sirva de combustível para ativar o Magic Village 2 e os 

demais produtos da incorporadora. Acredita-se, então, que a incorporadora deverá 

permanecer alinhada com a CND Hospitality para alinhamento e acompanhamento 

da tomada de decisões que envolvem o empreendimento. 

 Retomada a questão institucional, notou-se a ausência dos conceitos missão, 

visão e valores e a clareza e o entendimento a respeito da importância desses 

conceitos como aspectos norteadores estratégicos para a gestão e atuação das 

organizações, incorporadora ou Magic Village. Tal ausência repercute a falta de 

missão e visão estabelecidas para a comunicação executada pelo departamento de 
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Marketing, e também traz a impossibilidade de se avaliar se essas ações por ele 

executadas cumprem tais conceitos. Conforme já informado, sabe-se apenas que o 

objetivo do departamento é tornar o Magic Village referência no mercado imobiliário 

de luxo de Orlando e objeto de desejo das pessoas que visitam o destino.  

Verificou-se também que, ainda que as atividades do departamento 

contemplem atividades de comunicação interna e institucional, seu foco é 

prioritariamente a comunicação mercadológica. Tal premissa ficou clara ao notar que 

os instrumentos para a realização de comunicação institucional e interna são 

executados sem devido tratamento estratégico ou entendimento sobre suas funções 

sociais, educativas e de integração, ao passo que são vistos apenas como suporte 

para as ações de comunicação mercadológica.  

Além disso, acerca dessas comunicações tidas como secundárias, não existe 

o fornecimento de instrumentos que propiciem o feedback dos receptores, e 

nenhuma forma que avalie o nível de retenção das mensagens pelos públicos que 

as recebem. De acordo com informação da diretora Danielle, a única forma de 

avaliação dá-se pela mensuração dos contatos recebidos pela área comercial, no 

que diz respeito sobre como os interessados tomaram conhecimento sobre o 

empreendimento e/ou a incorporadora. 

Durante a visita à organização, foi possível identificar os públicos prioritários 

por meio da identificação de suas produções comunicacionais. A partir da 

classificação de públicos sugerida por França, e já abordada neste trabalho, 

elaborou-se o quadro com os públicos do Magic Village: 

  
 

Quadro 5 – Classificação dos públicos do Magic Village  
Públicos essenciais 

I – Públicos 
essenciais: 

1. Constitutivos da organização: 
sócios (CEOs), diretores e 
governo americano  

 
2. Não-constitutivos ou de 
sustentação: 

a) Primários: funcionários diretos, 
funcionários da CND Hospitality, 
proprietários das casas, turistas 
(hóspedes e visitantes) 
b) Secundários: empregados 
terceirizados, fornecedores de 
alimentos e bebidas, sites de reserva, 
como Trip Advisor, Booking e 
Expedia, agências de viagem, 
imobiliárias, bancos americanos 
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Públicos não-essenciais 

II – Públicos não-
essenciais ou 
especiais:  

1. De consultoria e promoção 

Agência de comunicação C4 
(publicidade e assessoria de 
imprensa), Lupa Clipping, Consultoria 
Mandarina, formadores de opinião 
(personalidades da mídia), críticos de 
hospedagem, blogueiros 

  2. Setoriais associativos 

Experience Kissimmee, Visit Orlando, 
U.S. Travel Association, e demais 
entidades de turismo, associações de 
classe e setor não identificadas 

  3. Setoriais sindicais 
Não identificados, porém não se 
exclui a existência de sindicatos 
patronais e de trabalhadores. 

  4. Setoriais comunitários 
Poderes executivo, legislativo, 
judiciário do estado da Flórida e da 
cidade de Kissimmee 

III – Públicos de redes 
de interferência: 1. Rede de concorrentes 

Champions Gate, Summerville 
Resort, casas de temporada e demais 
hotéis da região 

  2. Rede de comunicação de 
massa 

Imprensa brasileira e americana 
(editorias: celebridades, economia, 
arquitetura, viagem e turismo, 
mercado, negócios, imóveis) 

FONTE: Quadro criado pela autora. 

 

 Para esses públicos identificados, identificou-se que o departamento de 

Marketing possui planejamento para atingir apenas alguns deles. Prioritariamente, 

existe um planejamento com a assessoria de imprensa voltado para a comunicação 

de massa. Há também um planejamento de mídia anual com o objetivo de 

determinar a verba disponível e os veículos para anúncios pagos dos produtos da 

Magic Development, como também sua participação em eventos do setor turístico e 

imobiliário.  

 De outro modo, observou-se a ausência de planejamento voltado para as 

ações de cunho social denominadas "Magic4Good", como também para os eventos 

realizados no Magic Village, que parecem ser realizados conforme demandas 

pontuais. Reconhece-se que ambos poderiam ser parte de um planejamento 

estratégico com intuito de estabelecer relacionamentos sólidos com os públicos 

atingidos. Ademais, atenta-se ao conteúdo produzido para a página da 

incorporadora no Youtube, com maior atenção aos vídeos da “Magic TV”, que 

poderiam também ser utilizado como instrumentos da comunicação interna, sob o 

ponto de vista de TV Corporativa, uma vez o mesmo possui vídeos que abordam a 

apresentação dos CEOs, dos diretores comercial e de marketing, e apresentação do 
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restaurante Villaggio. Se parte deste conceito, tais materiais poderiam ser adotados 

como parte da integração no primeiro dia de trabalho de novos funcionários na 

organização, em conjunto com a apresentação do manual Guidelines. 

 Em relação à forma das produções comunicacionais do departamento de 

Marketing, foi observada uma evolução nos quesitos identidade visual, diagramação 

e qualidade, sendo possível afirmar que tal evolução acompanhou o 

desenvolvimento da organização e seu posicionamento perante o mercado. Já a 

respeito do conteúdo dessas produções, nota-se que há a predominância de 

qualidade e clareza nas informações, observadas pela utilidade e credibilidade 

atribuídas a essas comunicações. Principalmente no que tange as produções 

voltadas à venda das casas, percebe-se que as mesmas podem ser consideradas 

efetivas, com base o volume das vendas já realizadas.  

 Outro ponto a ser destacado relacionado à venda das casas está na opção do 

departamento em retrair sua estratégia voltada à hospedagem de celebridades 

brasileiras, uma vez que todas as casas do Magic Village se encontram vendidas, 

inclusive para algumas dessas personalidades, que devem se hospedar no 

empreendimento com certa frequência, fato este que poderá resultar em novas 

comunicações sobra a presença delas no local. Entende-se que, por mais que essas 

presenças ocorram de forma passiva, caberia ao departamento de Marketing 

estipular um planejamento voltado para a manutenção de sua imagem nas mídias 

brasileiras por meio dessas hospedagens. Ainda que os brasileiros não representem 

a nacionalidade que mais se hospeda no empreendimento, o alcance nas mídias 

conquistado pelo Magic Village por meio da presença dessas personalidades não 

deveria ser destacado, em vista dos demais produtos da incorporadora que se 

encontram disponíveis para compra no mercado.  

 Em relação ao que se apresentou sobre a contratação do consultor de 

relações públicas Rodrigo Branco para a estratégia de hospedar personalidades da 

mídia, é possível concordar com o ponto de visa da diretora Danielle que não 

considera o trabalho por ele realizado como relações públicas. Isto pode ser 

explicado segundo o modelo assimétrico de agência de imprensa / divulgação, 

conforme define Grunig 
O modelo “agência de imprensa/divulgação” define os programas relações 
públicas em termos de se obter publicidade favorável para uma organização 
mediante o uso da mídia. Este modelo é visto no trabalho dos publicitários 
que promovem esportes, astros de cinema, produtos, figuras políticas ou 
executivos graduados (GRUNIG, 2003, p. 86) 
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 Surge aqui a necessidade de introduzir a questão de uma abordagem mais 

simétrica da comunicação. Novamente, segundo explica Grunig 
Relações públicas simétricas de mão dupla tentam equilibrar os interesses 
da organização com seus públicos, estão baseadas em pesquisas e utilizam 
a comunicação para administrar conflitos e cultivar relacionamentos com 
públicos estratégicos. Como resultado, a comunicação simétrica de mão 
dupla produz melhores relacionamentos de longo prazo com públicos do 
que os outros modelos. Programas simétricos geralmente são conduzidos 
mais eticamente do que outros modelos e produzem efeitos que equilibram 
os interesses de organizações e públicos na sociedade. Os profissionais 
simétricos, consequentemente, têm motivos mistos (eles são fiéis tanto aos 
seus empregadores quanto aos públicos de sua organização) (GRUNIG, 
FERRARI, FRANÇA, 2011, p. 62) 

 

Sobre o sucesso já confirmado com a estratégia de se utilizar personalidades 

da mídia brasileira para posicionar o empreendimento no mercado, caberia um 

estudo com as nacionalidades que mais se hospedam no Magic Village para 

identificar se também faz parte dessas culturas o interesse no estilo de vida das 

personalidades da mídia de cada país. Em casos positivos, poderia se considerar a 

mesma estratégia adotada para os brasileiros, com a hospedagem de 

personalidades dos respectivos países no Magic Village em função da divulgação 

que poderia ser vinculada a elas. Ainda que um profissional de relações públicas 

seja a pessoa ideal para fazer esse tipo de análise sobre o comportamento dos 

públicos, a organização não possui tal visão e também ainda não considera a 

contratação de assessorias de imprensa nesses países de interesse.  

Identificou-se também, após observação no serviço de clipping contratado 

pela incorporadora, a falta de uma classificação que estipule o grau de importância 

das matérias que abordam a Magic Development e seus produtos. Tal classificação 

poderia identificar qual o tipo de veículo de mais valor para o negócio, ou ainda 

definir o tipo de exposição que mais contribui para sua imagem, seja matéria com 

foto, matéria com vídeo, uma nota a imprensa, entre outros. Todavia, entende-se 

que para a criação dessas métricas e o estabelecimento dos indicadores, 

primeiramente deveria se construir os conceitos de missão e visão da organização e, 

consequentemente, da comunicação, para então se traçar objetivos claros para cada 

ação de comunicação planejada e executada. 

Dentro do que foi possível identificar por meio do comportamento e das 

práticas de comunicação apresentadas, chegou-se aos resultados previamente 

observados. Complementa-se, em relação ao sistema de comunicação vigente, 
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especificamente no Magic Village, a percepção da ocorrência de uma comunicação 

unilateral e descendente, em função da falta de meios de comunicação que 

possibilitem qualquer tipo de discussão ou feedback por parte dos receptores. Há, 

ainda, barreiras de comunicação sobretudo em relação à interpretação dos idiomas 

inglês e português. Notou-se que existe a preocupação em se estabelecer um 

padrão para a adoção dos dois idiomas na comunicação do empreendimento, como 

ocorre nas mídias sociais e no cardápio do restaurante Villaggio, porém o mesmo 

não foi identificado em diversas demonstrações de comunicação. 

A respeito dessas barreiras, vale comentar que a existência de uma base 

brasileira no empreendimento acaba por direcionar seus esforços de comunicação, 

visto que os valores do país de origem da incorporadora se manifestam também em 

valores organizacionais, e, muitas vezes, se colocam acima da manifestação dos 

valores culturais locais. Segundo Ortiz,  
Aprender a lidar com essas diferenças dentro de uma organização hoteleira 
implica no desenvolvimento de competências para a gestão da 
comunicação intercultural e as Relações Públicas Internacionais. É 
necessário que sejam desenvolvidas maneiras de agir organizacionalmente 
que respeitem e valorizem as diferenças culturais nacionais e regionais, 
utilizando-as como um fator de sucesso (ORTIZ, 2014, p. 418). 

 

A exemplo disso, notou-se que os eventos realizados no empreendimento e 

as visitas lá recebidas são voltadas especificamente ao público brasileiro, seja esse 

formado por imprensa, formadores de opinião, entre outros.  

Outra demonstração de barreira de comunicação identificada foi a pouca 

atenção por parte da gestão para a estruturação e formalização da comunicação 

interna. Constatada a falta de instrumentos para a realização desta comunicação, 

como propõem as atividades de Relações Públicas, sabe-se que tal apontamento 

não significa que não exista a comunicação interna no Magic Village. Deve-se 

atentar à viabilidade de se realizar essa comunicação sem os veículos e as 

ferramentas comumente utilizadas pelos profissionais da área, desde que seja 

executada de forma planejada e estruturada. 

Como já adotadas pelo empreendimento, as comunicações face a face e as 

comunicações interpessoais podem ser executadas de forma a atender as 

necessidades da comunicação interna, no sentido de se estabelecer rotinas e ajudar 

os gestores a passar as mensagens necessárias. Para isso, deve-se desenvolver 

instrumentos que formalizem a realização dessa comunicação e deem suporte, de 



 209 

modo que as mensagens possam ficar registradas para casos de cobrança, 

feedback ou avaliação necessários. 

 Por fim, é notório apontar a percepção da diretora Danielle acerca do conceito 

de hospitalidade como algo direcionado prioritariamente aos clientes, sejam estes 

hóspedes ou proprietários das casas, pois ela a afirma que tudo é feito com o 

propósito da satisfação do cliente, ao passo que este é sempre ouvido. "Eu não sou 

formada em hospitality137, mas sou marqueteira e vou além. Nós fazemos de tudo 

para o cliente sentir o mais satisfeito possível", apontou a diretora durante entrevista.  

Baseado neste posicionamento, deve-se ressaltar que não existe a visão de 

comunicação integrada que propicie um trabalho de comunicação estruturado e 

organizado, com a integração de comunicação interna, institucional e mercadológica, 

para promover a hospitalidade e inseri-la como importante valor na cultura 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
137 Hospitalidade em português, segundo tradução do dicionário Michaelis. Disponível em 
<http://michaelis.uol.com.br/busca?r=1&f=1&t=0&palavra=hospitality> Acesso 10 novembro 
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5. UMA NOVA VISÃO DE COMUNICAÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES 
HOTELEIRAS 
 

Com o fim da análise sobre a comunicação no Magic Village e a constatação 

da falta de uma filosofia de comunicação integrada, pretende-se aqui sustentar uma 

nova visão de comunicação para as organizações hoteleiras, a partir das relações 

públicas estratégicas, tendo como referência as impressões obtidas no Magic Village 

enquanto meio de hospedagem. Sobre as relações públicas estratégicas, Grunig 

explica que as mesmas consistem   
a) na identificação dos públicos mais estratégicos com os quais uma 
organização necessita desenvolver um relacionamento; b) no planejamento, 
implantação e avaliação de programas de comunicação para construir 
relacionamentos com esses públicos; e c) na mensuração e avaliação dos 
relacionamentos de longo prazo entre a organização e os públicos 
estratégicos (GRUNIG, FERRARI, FRANÇA, 2011, p. 98). 
 

Inicialmente, entende-se a necessidade de se traçar um plano estratégico de 

comunicação organizacional para o Magic Village, sendo este considerado o 

instrumento tangível de um planejamento estratégico. Kunsch estabelece que          

"o plano estratégico de comunicação organizacional tem como proposta básica 

estabelecer as grandes diretrizes, orientações e estratégicas para a prática da 

comunicação integrada nas organizações" (2003, p. 247). 

De acordo com a autora, o planejamento estratégico deve partir de quatro 

princípios para que os resultados almejados sejam alcançados após sua aplicação. 

O primeiro princípio a ser levado em consideração diz respeito à cultura de 

valorização do planejamento estratégico, ou seja, a compreensão por parte dos 

dirigentes de que o planejamento estratégico da comunicação deve ser realizado em 

nível gerencial, e não operacional, de modo a trazer resultados eficazes. O segundo 

princípio contempla a importância da comunicação ocupar um espaço estratégico 

dentro da organização, isto é, deve participar das decisões estratégicas e não atuar 

apenas como suporte para o Marketing, como se vê na comunicação realizada pela 

incorporadora para o Magic Village.  

O terceiro princípio envolve a questão da capacitação profissional da equipe 

executiva responsável pela comunicação, que deve possuir conhecimentos técnicos-

científicos sobre comunicação, relações públicas, marketing e planejamento 

estratégico em si. Por fim, o último princípio aborda a valorização da cultura 

organizacional corporativa, sobretudo no que envolve a criação de oportunidades 
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efetivas de participação dos envolvidos. De acordo com Kunsch, cabe à 

comunicação organizacional envolver as pessoas neste processo de 

desenvolvimento de planejamento estratégico, "dando-lhes oportunidade de criar, 

pensar estrategicamente, equacionar as causas dos pontos fracos e fortes do 

ambiente interno e da comunicação organizacional integrada” (2003, p. 246). 

Retoma-se aqui a abordagem da comunicação simétrica de duas mãos que, 

segundo garante Grunig, "o gerente de relações públicas que participa do processo 

estratégico da administração facilita a participação dos públicos nas negociações e 

discussões com a organização que os afetam" (2003, p. 88). Baseia-se nessa 

premissa para considerar a importante contribuição que um profissional de relações 

públicas traria para a elaboração do plano estratégico de comunicação 

organizacional, ao passo que contribuiria também para o estabelecimento de uma 

abordagem mais simétrica para a comunicação do Magic Village. A importância de 

envolver os públicos de interesse e ouvir todas essas pessoas chega a ser 

identificada no universo da hotelaria por Castelli, que afirma que se deve atuar por 

meio de uma  
visão sistêmica segundo a qual todas elas devem estar cientes da sua 
responsabilidade para com a harmonia do todo. Até porque garantir a 
satisfação de todas as pessoas, com as quais a empresa tem compromisso, 
significa garantir a sobrevivência da empresa a longo prazo (CASTELLI, 
2003, p. 55). 

 

Nesta nova visão proposta aqui para as organizações hoteleiras, estabelece-

se que o sucesso delas e sua sobrevivência estão atrelados aos relacionamentos e 

laços que estabelecerão e manterão com os públicos de interesse, não apenas à 

satisfação neles gerada, fato este que chama por um profissional de relações 

públicas para identificar e classificar os públicos de modo que as necessidades de 

cada um possam ser atendidas. Para acompanhar o desenvolvimento destes 

relacionamentos, Grunig propõe quatro indicadores capazes de demonstrar a 

qualidade dos laços entre as organizações e seus públicos, sendo estes: 

reciprocidade de controle, confiança, satisfação e compromisso. Sobre eles, o autor 

explica 
Reciprocidade de controle – é o grau em que organizações e públicos estão 
satisfeitos ou insatisfeitos com sua capacidade de influenciar o outro. 
Embora organizações e públicos raramente tenham igual poder, cada um 
deve estar satisfeito com o grau de controle que possui no relacionamento. 
Confiança – é a boa vontade de cada uma das partes em se abrir para o 
risco de participar de um relacionamento. Confiança é um conceito 
complexo, que tem diversas dimensões subjacentes. Uma delas é a 
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integridade, a crença de que uma organização é justa ou injusta. Uma 
segunda é a confiabilidade, ou seja, a crença de que uma organização fará 
ou não o que apregoa. Uma terceira é competência, a crença de que uma 
organização tem a capacidade de fazer o que promete. 
Satisfação – é a medida na qual cada uma das partes se sente favorável ou 
desfavorável em relação à outra porque as expectativas positivas no 
relacionamento são reforçadas. 
Compromisso – é a medida na qual cada uma das partes sente ou não que 
o relacionamento vale o dispêndio de energia para mantê-lo ou promovê-lo 
(GRUNIG, FERRARI, FRANÇA, 2009, p. 101) 
 

Baseados nesses quatro indicadores, já é possível relacioná-los como 

características determinantes para a existência do conceito de hospitalidade e sua 

instituição como valor organizacional nos meios de hospedagem. Conforme já 

abordado ao longo deste trabalho, para a prática da hospitalidade é imprescindiv́el 

identificar e conhecer os públicos de interesse da organização para então se cultivar 

os relacionamentos, sendo assim indiscutível a demanda por um trabalho de 

Relações Públicas. Dito isso, há de se introduzir aqui um quinto indicador de 

relacionamento proposto por Grunig, representado pelo par de indicadores 

'relacionamento de troca e relacionamento comunitário', que objetiva definir qual tipo 

de relacionamento almejado pela realização dos programas de relações públicas 

nas organizações. O autor explica que 

 
Num relacionamento de troca, um lado traz benefícios ao outro somente 
porque o outro lhe trouxe benefícios no passado, ou porque espera que aja 
assim no futuro. Num relacionamento baseado na troca, um lado está 
disposto a trazer benefícios ao outro porque espera receber benefícios de 
igual valor do outro. Em essência, o lado que se beneficia incorre na 
obrigação ou dívida de retribuir o favor. Troca é a essência dos 
relacionamentos de marketing entre organizações e clientes, e esse é o 
conceito central da teoria de marketing. Constantemente, porém, o 
relacionamento é insuficiente. Os públicos esperam que as organizações 
atuem para eles e para a sociedade, e frequentemente as organizações 
obtêm pouco ou nada em troca. 
No relacionamento comunitário, ambos os lados trazem benefícios um ao 
outro porque cada um está preocupado com o bem-estar do outro. O papel 
do relações públicas é convencer a gerência de que ela também necessita 
de relacionamentos compartilhados com públicos como funcionários, 
comunidade, governo, mídia e acionistas – bem como relacionamentos à 
base de troca com clientes. Teóricos de marketing relacional também 
destacam que organizações necessitam de relacionamentos compartilhados 
com clientes (GRUNIG, FERRARI, FRANÇA, 2009, p. 101 e 102). 

 

Evidencia-se que, na busca pela hospitalidade, as organizações devem voltar 

seus esforços para o estabelecimento de relacionamos comunitários, ou 

compartilhados, orientados para o benefício mútuo e para o bem-estar de seus 

públicos de interesse. Segundo Junqueira e Wada (2011),  
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O envolvimento das organizações com seus grupos de interesses requer 
conhecimento para que se tenha uma relação que seja construtiva e 
produtiva para os envolvidos no negócio. Compreender as expectativas da 
sociedade em relação à conduta social e ética das organizações se tornou 
essencial, a pressão exercida por grupos que podem estar ligados, direta ou 
indiretamente, ao negócio já é uma realidade. (JUNQUEIRA; WADA, 2011, 
p. 104). 

 

Acredita-se que, guiadas por tais constatações, as organizações hoteleiras 

passarão a se beneficiar com o desenvolvimento desses relacionamentos e seus 

impactos positivos na prestação dos serviços de hospedagem e, ainda, acabarão 

por construir uma imagem sólida e fortalecida ao direcionar sua atenção à 

manutenção dos relacionamentos e obter mais apoio e compreensão por parte de 

seus públicos. 

Por fim, "o desafio para teóricos e profissionais de Relações Públicas, 

portanto, parece ser persuadir seus colegas de Marketing a adotarem uma 

abordagem mais simétrica da comunicação” (GRUNIG, FERRARI, FRANÇA, 2011, 

p. 60). Após a afirmação de Grunig, encerra-se aqui com a compreensão de que as 

relações públicas estratégicas seriam capazes de trazer benefícios para a 

comunicação nas organizações hoteleiras, ao passo que poderiam atuar não apenas 

como suporte ou apoio para o departamento de Marketing, mas que ainda há 

caminhos a serem percorridos em torno dessa nova abordagem.  

A atuação das relações públicas por meio de um planejamento estratégico de 

comunicação organizacional e baseada no modelo de comunicação simétrica de 

duas mãos poderia ser a peça chave das organizações hoteleiras para determinar 

seus conceitos em torno da hospitalidade, tanto a buscada por seus hóspedes, 

como também a almejada por seus funcionários, pois, para que os mesmos 

propaguem o conceito do bem receber, é preciso que estes se sintam acolhidos, 

ouvidos e bem recebidos nestas organizações. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Propor uma nova visão sobre as atividades de relações públicas a nível 

operacional, sugerir novas ações de comunicação ou estruturar um plano de ação 

de relações públicas não foram objetivos traçados para esta monografia. O presente 

trabalho desenvolveu-se em acordo com a afirmação de Grunig que, diretamente, 

diz que "as organizações necessitam de relações públicas porque mantêm 

relacionamentos com públicos” (2011, p. 33). 

No universo turístico e hoteleiro, conforme afirmou BARRETTO (2007) ao 

citar RUSCHMANN (1990), entende-se que   
O principal objetivo das Relações Públicas no Turismo e na Hotelaria é 
estabelecer, por meio de um esforço planejado e ininterrupto, um clima de 
compreensão e de confiança mútuas entre uma organização e seus 
públicos, permitindo que as atividades turiśticas e hoteleiras se processem 
de forma harmoniosa e favorável (RUSCHMANN, 1990). 
 

 Baseado no objetivo proposto, torna-se clara a importância para as 

organizações hoteleiras em identificar e classificar seus diversos públicos, de modo 

a conhecer suas necessidades, para que possa estabelecer relacionamentos 

compartilhados, baseados em reciprocidade de controle, confiança, satisfação, 

compromisso. Ainda que tal contexto possa trazer benefícios para essas 

organizações, observou-se que há a predominância da comunicação mercadológica 

no segmento hoteleiro, ao ponto que suas atividades comunicacionais se 

desenvolvem prioritariamente com o objetivo de atingir futuros hóspedes e alcançar 

a venda de diárias de hospedagem. 

 Para melhor entendimento sobre como ocorrem as atividades no segmento 

turístico e hoteleiro, em um primeiro momento foram apresentados definições e 

relatos históricos acerca do turismo e da hotelaria, além do conceito da hospitalidade 

implícito nesta última. Em seguida, comunicação, relações públicas e marketing 

foram definidos e classificados de forma que seus diferentes focos de atuação 

pudessem ser compreendidos. Ainda que se observe a atuação dos dois juntos, 

evidenciou-se a atuação do Marketing como área principal da Comunicação nas 

organizações, contemplando as atividades de relações públicas apenas em nível 

operacional de apoio às atividades mercadológicas. 

 Para compreender se a mesma visão era compartilhada nas organizações 

hoteleiras, realizou-se o estudo de caso com o Magic Village. Com características 
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que remetem a presença de um ambiente multicultural, escolheu-se o 

empreendimento como objeto de estudo pois acreditou-se que o mesmo poderia 

contribuir para se conhecer a analisar a visão de uma organização hoteleira sobre 

Relações Públicas. 

Na auditoria de comunicação organizacional realizada e com as entrevistas 

com a assessora de imprensa e com a diretora de Marketing, durante a visita ao 

empreendimento e à incorporadora, constatou-se que não há um direcionamento 

para a comunicação organizacional, no que tange sua integração entre comunicação 

mercadológica, institucional e interna. No empreendimento, a comunicação é de 

responsabilidade do departamento de Marketing da incorporadora, por meio de uma 

atuação focada no mercado e nos clientes, sejam eles futuros ou atuais. Com as 

informações obtidas, foi possível analisar a estratégia do departamento para o 

empreendimento, além de identificar suas demais ações de comunicação dirigida. 

Nos primeiros pontos analisados, já se constatou que a comunicação é 

realizada de forma pontual, sem a existência de um planejamento estratégico e a 

execução de um plano de ação que estabeleça, para cada uma, seu objetivo, 

estratégia, público almejado, cronograma, estimativa de custos e métodos de 

avaliação e mensuração. Pode-se até evidenciar que a comunicação chega a ser 

realizada de forma desorganizada, se partirmos do princípio de que a organização, 

seja ela Magic Development ou Magic Village, não possui os conceitos de missão, 

visão e valores estabelecidos e difundidos. Entende-se que, sem estes conceitos 

norteadores, os objetivos das ações de comunicação tornam-se soltos e as mesmas 

desordenadas. 

Ainda que a pesquisa tenha mostrado que a Magic Development desenvolve 

ações de Relações Públicas na comunicação realizada pelo departamento de 

Marketing, se reconhece que tais ações acontecem como apoio para as ações de 

Marketing.  A análise da estratégia e das ações de comunicação realizadas permitiu 

compreender que, na organização, as relações públicas são reconhecidas apenas 

como atividades que envolvem ações em busca de espaço espontâneo na mídia, 

como as ações de assessoria de imprensa e a contratação de um consultor para 

levar personalidades da mídia para o Magic Village. Por meio dos dados levantados, 

observou-se a falta de uma visão de Relações Públicas que estabeleça e promova o 

conceito da hospitalidade, ainda que o mesmo seja almejado por todos os meios de 

hospedagem como característica inerente ao negócio. 
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A ausência de ações para o fortalecimento da identidade corporativa, da 

hospitalidade e o estabelecimento de credibilidade e confiança entre a organização e 

os públicos, como funcionários e fornecedores, pode prejudicar a percepção deles 

sobre sua imagem, reputação e, consequentemente, prejudicar o desempenho da 

organização como um todo. Observou-se que as ações adotadas pelo departamento 

priorizam apenas os cuidados com sua imagem e não com sua identidade 

corporativa.  
Após as entrevistas realizadas, foi possiv́el compreender que ainda não existe 

na organização a consciência de que as Relações Públicas devem ser posicionadas 

nos níveis de gestão, e juntamente com o Marketing, precisam trabalhar unidos para 

estabelecer relacionamentos não somente com os clientes e o mercado, mas 

também com todos os públicos que contribuem para a sustentabilidade dessas 

organizações.  

Identificou-se que as ações realizadas interna e externamente poderiam ser 

readequadas de acordo com os públicos pretendidos, por meio de uma revisão nos 

tipos de veículos adotados, dos idiomas utilizados na elaboração dos conteúdos, e 

nas necessidades desses públicos perante suas expectativas com a organização. 

Respondeu-se, assim, que as organizações hoteleiras não constroem nem 

gerenciam seu relacionamento com stakeholders baseados em premissas das 

Relações Públicas. 

Constatou-se que, por meio da estratégia adotada para os serviços da 

assessoria de imprensa, o Magic Village conseguiu se tornar referência no mercado 

imobiliário de luxo para os visitantes da região de Orlando e, futuramente, precisará 

adotar ações para a manutenção desse posicionamento perante todos os públicos 

envolvidos, ainda mais por ser considerado como combustível para o sucesso dos 

demais produtos da incorporadora. 
Evidencia-se aqui a questão do roteiro de auditoria organizacional proposto 

por Kunsch ser voltado para organizações com grande volume de produções 

comunicacionais, não adequado para a situação encontrada no Magic Village. Dito 

isso, acredita-se que, conforme uma somatória de pessoas realize essas auditorias, 

elas possam aprimorar o modelo elaborado por Kunsch, ou ainda, criar um modelo 

especifico de pesquisa de comunicação e/ou auditoria para meios de hospedagem, 

em vista que hoje se encontraram registros de que o modelo exista. 
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Interessa considerar, por fim, que a realização da presente monografia trouxe 

relevância para a área de Comunicação, sobretudo para Relações Públicas, uma 

vez que a mesma proporcionou uma nova oportunidade para a atuação da profissão 

e a execução de suas atividades. Reconheceu-se também o segmento turístico e 

hoteleiro como um mercado promissor para o desenvolvimento da profissão, visto 

que o profissional de Relações Públicas possui competências para implantar o 

conceito de hospitalidade de forma estratégica, voltado aos relacionamentos e 

fidelizações, e não apenas com fins comerciais de trocas.  

Esgotadas as explanações acerca desse contexto, considera-se que as 

organizações hoteleiras necessitam das Relações Públicas estratégicas para que 

seus objetivos organizacionais sejam plenamente atingidos. Indica-se que novos 

estudos sejam realizados para aprofundar as questões aqui apresentadas e 

contribuir para o fortalecimento e reconhecimento dos profissionais de Relações 

Públicas.  
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APÊNDICE A – Questionário aplicado com assessora de imprensa 
 
 
Qual o principal objetivo/estratégia informados pelo cliente Magic Village 
Resort para assessoria de imprensa? 
 
O principal objetivo do cliente Magic Village é reforçar a imagem de melhor opção de 
imóvel em Orlando, tanto para investimento quanto lazer. 
  
 
2) Existe um plano de trabalho apresentado pela assessoria de imprensa ao 
cliente Magic Village Resort e aprovado pela organização? 
 
Temos o plano de trabalho, baseado no calendário de atividades já estipuladas no 
início de cada ano. Algumas vezes surgem ações que não estavam no calendário e 
dependendo da prioridade vamos alterando a ordem do trabalho, tudo com bom 
senso e questão de prioridade. Nessa hora colocamos em prática o que aprendemos 
lá atrás, ainda na faculdade, sobre a questão ética do jornalismo. 
 
 
3) Este plano de trabalho está alinhado ao planejamento estratégico do Magic 
Village Resort? 
 
Sim. É de extrema importância que as diversas áreas estejam alinhadas e 
conversando entre si. No nosso caso estamos em contato direto com as áreas de 
publicidade e também do marketing, que faz essa ponte com os outros setores. 
Todas as ações são estratégicas e feitas de acordo com o planejamento traçado em 
conjunto com o cliente. 
 
 
 4) Quais atividades de relacionamento com a mídia são realizadas? 
 
Além do trabalho tradicional de uma assessoria de imprensa, como criação de 
releases, artigos, notas, sugestões de pautas, entrevistas, convidamos jornalistas 
brasileiros (que trabalham em Orlando) para eventos no Magic Village, 
intermediamos a clipagem com uma empresa especializada e fazemos os relatórios 
de atividades. Com o tempo acabamos conhecendo muitos brasileiros que estão em 
Orlando trabalhando, principalmente em blogs, espaços no qual mostram um pouco 
da vida lá fora. São conteúdos interessantes e que se encaixam em algumas das 
pautas que sugerimos. Criamos, naturalmente, um relacionamento com essa mídia.  
  
 
5) Quais os principais veículos de mídia desejados pelo Magic Village Resort 
como resultado direto das ações da assessoria de imprensa? 
 
Isso depende da pauta que está sendo trabalhada. E com o Magic Village 
trabalhamos com um leque de editorias: celebridades, economia, arquitetura, viagem 
e turismo, mercado, negócios, imóveis. 
 



 231 

 
6) Na sua opinião, como avalia a comunicação externa do Magic 
Village Resort? 
 
O que quer dizer com comunicação externa? Publicidade? Se sim, segue a 
resposta: 
 
 
A publicidade do Magic Village é feita pela C4, agência brasileira onde temos o 
departamento de assessoria de imprensa engajado. Essa parceria é fundamental 
para o nosso trabalho, pois hoje as duas áreas (publicidade e imprensa) andam lado 
a lado. É crucial para nós, da equipe de imprensa, sabermos onde nosso cliente 
anuncia, a língua que ele fala com seu público, a cara do material que está sendo 
divulgado.  
  
 
7) Quais os canais de comunicação utilizados com maior frequência pelo 
Magic Village Resort? 
 
O Magic Village está presente em toda mídia (impressa, TV, rádio, digital) e redes 
sociais. 
 
 
8) A estratégia de comunicação criada pela assessoria de imprensa inclui o 
relacionamento do Magic Village Resort com influenciadores nas redes 
sociais? 
 
Não. Essa estratégia não é criada pela assessoria de imprensa e sim por pessoas 
especializadas em redes sociais. 
  
 
9) A assessoria de imprensa gerencia, monitora e/ou avalia o relacionamento 
do Magic Village Resort com os influenciadores Rodrigo Branco e a Patrícia 
Maldonado nas redes sociais? 
 
Nosso contato é feito diretamente com o departamento de marketing do Magic 
Village, liderado pela Danielle Arello. É ela quem nos passa as informações e ações 
a serem trabalhadas.  
  
 
10) A assessoria de imprensa contrata influenciadores digitais? 
 
Como informado acima, a área digital é comandada por uma equipe especializada, 
que fica em Orlando atualmente. Cuidamos apenas da imagem do Magic Village na 
imprensa. 
  
 
11) Frequentemente, é possível notar matérias em que o nome do Magic 
Village Resort aparece vinculado a personalidades da mídia brasileira, por se 
hospedarem lá ou ainda por serem chamadas de “embaixadoras” do Resort. 
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Como esse tipo de matéria se enquadra na estratégia de divulgação do Magic 
Village Resort? 
 
O Magic Village se tornou QG de celebridades, já recebeu famosos como Sabrina 
Sato, Eliana, Preta Gil, Anitta, Dani Calabresa, Gusttavo Lima, Heloísa Périssé, 
Mariana Weickert, Sophia Abrahão, Deborah Secco, Marco Luque, Tiago Abravanel 
e outros. Atualmente o empreendimento tem duas embaixadoras: Adriane Galisteu e 
Andrea Guimarães. Além disso, algumas celebridades são proprietárias de imóveis 
lá, como é o caso da Juliana Paes, Leandro Hassum, Murilo Rosa e Jayme 
Monjardim. As visitas de celebridades estão na estratégia de divulgação do Magic 
Village e têm bastante resultado, uma vez que temos revistas semanais sobre o 
assunto, portais de credibilidade alimentados a cada minuto. E esse universo é 
cercado por desejo, o público quer saber o que as celebridades fazem nas férias, 
como é o cotidiano em Orlando etc. 
  
 
12) Por se tratar de um empreendimento localizado no exterior, o contexto 
nacional (Brasil) e as questões culturais interferem de algum modo na 
produção do conteúdo divulgado e vice-versa? 
 
De forma alguma. O Magic Village recebe pessoas do mundo inteiro mas nosso foco 
continua sendo o Brasil, nós produzimos conteúdo para os brasileiros. Na verdade o 
fato da localização até mesmo facilita o trabalho, visto que Orlando é uma cidade em 
grande desenvolvimento e reconhecida no mundo todo como destino número um de 
férias. Os brasileiros adoram lá, o clima é tropical e parecido com o nosso, tem a 
Disney, tem uma porção de outros pontos turísticos que não os parques temáticos e 
além disso é uma região que tem atraído cada vez mais investidores brasileiros. Um 
exemplo disso é que a revista Forbes elegeu Orlando como uma das 5 cidades com 
maior potencial para se investir no mercado imobiliário em 2015, e nos últimos anos 
o número de investidores do Brasil só cresceu. Em tempo de instabilidade financeira 
no país, as pessoas preferem investir em uma moeda mais forte e estável, como é o 
caso do dólar americano.  
 
 
13) A assessoria de imprensa produz conteúdo específico para divulgação 
internacional? 
 
Somos contratados para fazer a assessoria de imprensa no Brasil. Em algumas 
ações internacionais, trabalhamos em parceria com a empresa que eles contratam 
internacionalmente.  
  
 
14) Na sua opinião, estão presentes ações de Relações Públicas na 
comunicação do Magic Village? 
 
Sim, principalmente no processo do planejamento estratégico. 
 
  
15) Como é a relação da assessora de imprensa com a Diretora de 
Marketing do Magic Village Resort e demais diretores da organização? 
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Nossa relação é excelente e acredito que isso seja essencial para o resultado 
positivo do nosso trabalho. Temos contato direto e diário por FaceTime, Skype, 
WhatsApp, e-mail. E, pelo menos duas vezes por ano estamos juntos pessoalmente. 
A Dany, diretora de marketing do empreendimento, é conhecida como Magic Dany, 
e desde o início nos mostrou que para trabalhar com o Magic, a pessoa tem que ser 
Magic. Isso aconteceu de forma natural, ainda bem. A gente respira o negócio, 
acredita na magia do empreendimento, vibra com cada publicação e vitória. É 
contagiante! 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista com diretora de Marketing 
 
A) Dados básicos da entrevistada e informações do Departamento de 
Marketing 
 
Nome completo:  

Qual sua formação? 

Função: Diretora de Marketing do Magic Village ou do Magic Developmet? 

 

Quais as principais atividades desempenhadas como Diretora de Marketing? 

 

Quais as principais competências você acredita serem necessárias para sua 

função?  

 

Quais os objetivos gerais e específicos do departamento de Marketing? 

 

Quais áreas ou subáreas da comunicação são realizadas internamente pelo 

departamento de Marketing? 

 

Quais os objetivos de cada área, internas e externas? 

E quais suas principais atribuições? 

 

Como é sua relação com fornecedores, como a assessoria de imprensa e a agência 

de publicidade C4? 

 

O departamento de Marketing atua sob uma ótica estratégica ou atua como suporte 

para as demais áreas da organização? 

 

Qual a sua visão sobre a atividade de Relações Públicas? 

 

Na sua opinião, Marketing e Relações Públicas são áreas distintas, ou podem atuar 

integradas, e de que forma? 
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Você acredita que o Magic Village Resort pratica Relações Públicas? Se sim, de que 

forma? 

 

B) Tema geral do trabalho 
 
O tema geral do trabalho é Comunicação Organizacional e Relações Públicas nas 

organizações hoteleiras, com o objetivo de analisar a visão de um empreendimento 

do segmento sobre as atividades de Relações Públicas. Pude notar no site da Magic 

Development que, entre as estratégias de marketing informadas, aparece Relações 

Públicas. Você poderia detalhar quais são as ações e estratégias de Relações 

Públicas utilizadas pelo Magic Village, especificamente?  

 

Há um planejamento voltado à comunicação integrada? 

 

O Magic Village possui missão, visão e valores definidos? 

 

O departamento de Marketing possui missão e visão? 

 

Se sim, como estão relacionadas à missão e visão da organização? 

 

C) Comunicação Mercadológica 
 
Há um planejamento para a comunicação mercadológica? 

 

Como a mesma é desenvolvida? 

 

Como a comunicação mercadológica conversa com as demais modalidades?   

 

Existe um trabalho voltado aos sites do segmento, como Trip Advisor, para 

monitoramento e retorno de dúvidas e avaliações? 

 

No Trip Advisor, por exemplo, notei que as avaliações dos hóspedes são 

respondidas em inglês e assinadas pela manager Kathleen G. Porém, a maioria das 
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avaliações são realizadas por hóspedes brasileiros. Você poderia explicar esse tipo 

de abordagem? 

 

No vídeo disponível no canal do Youtube da Magic Development, “Episódio 16 - 

Magic Diretores Guilherme Lemos e Danielle Arello”, o diretor Guilherme Lemos 

menciona que há uma predominância de hóspedes de países como EUA, Canadá e 

Inglaterra no Magic Village, graças a uma estratégia de marketing diferenciada a 

esses públicos. Sobre a comunicação realizada para esses países, qual seria a 

estratégia?  

 

Há uma assessoria de imprensa contratada para cada nacionalidade? 

 

Ainda para essas nacionalidades, quais os meios de comunicação mais utilizados? 

 
Pelas redes sociais, pude notar que o restaurante Villaggio possui um cardápio 

bastante focado no paladar do público brasileiro. Como ocorre a aceitação deste 

cardápio pelo público de outras nacionalidades? 

 
D) Comunicação Institucional 
 

Voltando ao vídeo mencionado mais cedo, você poderia explicar o por que do 

empreendimento tão voltado ao público brasileiro, se o mesmo representa uma fatia 

pequena em relação à ocupação do Magic, segundo o diretor Guilherme Lemos?  

 

Você pode afirmar que os clientes brasileiros são, em maioria, público-

investidor/proprietário e não público-hóspede? 

 

Em relação ao público formado por americanos, ingleses e canadenses, esses 

podem ser considerados, em sua maioria, como público-investidor ou hóspede?  

 

É notável a ligação da imagem do Magic Village à personalidades da mídia 

brasileira. Como ocorre essa ligação? 
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Essas personalidades são convidadas a se hospedar no empreendimento em troca 

de divulgação na mídia? 

 

O mesmo ocorre com personalidades de outras nacionalidades para divulgação em 

seus respectivos países? 

Como é o trabalho do Marketing com os formadores de opinião / influenciadores 

digitais? 

 

Notei que recentemente foi criada a página no facebook “Magic 4 Good” e que nela 

consta o álbum de fotos referente a ação “Festa Julina Cajec”. Você poderia dar 

mais detalhes sobre essa ação, principalmente no que diz respeito à 

responsabilidade social? 

 

Além disso, há também os Mickeys da ONG OrientaVida para adoção. Como 

funciona o projeto? 

 

A partir das questões anteriores, gostaria de conhecer o foco em ações sociais com 

instituições brasileiras e não locais (Orlando). Há ações sociais voltadas à 

comunidade? 

 

E) Comunicação Administrativa 
 

Existe planejamento para a comunicação interna? 

 

Qual o objetivo da comunicação interna? 

 

Como é realizada a comunicação com os funcionários? 

 

As mensagens são originadas onde e se destinam para quem? (Processo 

comunicativo) 

 

Sobre os fluxos de informações, como você pode caracterizá-los? (Ascendente ou 

descendente, transversal, horizontal ou circular) 
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Há documentos institucionais publicados que informem aos funcionários itens como 

as diretrizes, políticas da organização, o código de conduta/ética, ou os 

procedimentos internos? 

Se existem, em quais línguas são publicados? 

 

Em relação à diversidade, existe um conteúdo próprio para orientação dos 

funcionários? 

 

Existe uma preocupação em propiciar a comunicação participativa do público interno 

para com a direção? 

 

Os funcionários possuem meios para fornecer feedback? 

 
Você percebe a ocorrência de barreiras na comunicação com os funcionários? 

Se sim, teria exemplos? 

 
A efetividade da comunicação interna costuma ser mensurada?  

Se sim, de que maneira? 

 

Como um meio de hospedagem que recebe hóspedes de diversos países e diversas 

culturas, é possível afirmar a presença de um ambiente multicultural. O mesmo pode 

ser dito em relação à nacionalidade dos funcionários?  

 

Se sim, há uma preocupação em identificar essas diferentes culturas em busca do 

estabelecimento da comunicação e da cultura organizacional?  

 

Você acredita que o conceito de hospitalidade, um importante valor nos meios de 

hospedagem, deve ser trabalhado estrategicamente na comunicação organizacional 

hoteleira? 

 

O Magic Village, enquanto uma organização hoteleira de base brasileira, cuja 

unidades de hospedagem se localizam em solo norte-americano, imprime traços da 

cultura brasileira em seu padrão de receptividade e hospitalidade?  

 



 239 

Ou há uma hipotética cultura hoteleira que se faz mais presente, independente das 

características que a organização hoteleira apresente no território em que se 

encontra? 

 

F) Mensuração e avaliação  
 

Costuma-se avaliar / medir a efetividade e os resultados das ações de comunicação 

organizacional?  

 

Em relação ao investimento financeiro anual realizado para o departamento de 

Marketing, o retorno tem sido satisfatório (ROI)? 
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APÊNDICE C – Roteiro de Auditoria de Comunicação Organizacional 
(KUNSCH) 
 
 
1.  Questionário 
 
A) Sistema de Comunicação Vigente 
Processo comunicativo: como funciona e quais suas características? 

Redes formal e informal: como se processam 

Fluxos de informações ascendente, descendente, horizontal, transversal e circular: 

características e como se processam 

Barreiras de comunicação predominantes 

Predominância ou não da comunicação unilateral 

Relação dos meios utilizados na comunicação administrativa 

Pontos fortes e pontos fracos da comunicação administrativa 

 
B) Políticas, filosofias e objetivos 
Clima geral da comunicação 

Se há uma política global e quais são as políticas parciais da comunicação 

Adoção de uma filosofia de comunicação integrada ou não 

Objetivos gerais e específicos da área de comunicação 

Impacto e eficácia das ações implantadas e mídia utilizada 

Credibilidade na fonte 

Competências e eficiência do executivo principal e da equipe de comunicação – 

gerenciamento por pessoal técnico especializado 

 

C) Missão, visão e valores 
Missão da área de comunicação 

Clareza e entendimento do enunciado de missão e da visão da organização 

Destaque de três palavras-chave para esses enunciados 

Coerência entre missão e visão organizacional e missão e visão comunicacional 

Contribuição, ou não, das ações de comunicação para o cumprimento da missão da 

organização 

Descrição dos valores da área de comunicação 
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D) Estruturação departamental e setorial 

Verificar as áreas de comunicação existentes e sua integração e descentralização 

O que fazem, veículos, políticas, objetivos de cada uma 

Quais os objetivos e as políticas de comunicação existentes 

Publicações e outros instrumentos – verificar todos os tipos de veículos utilizados 

Subordinação na estrutura organizacional – presidência, diretoria... 

Divisões ou subáreas 

Verificação das funções e das atividades de cada subárea ou divisão – o que fazem, 

políticas, objetivos e principais produtos gerados 

Pontos fortes e fracos da estrutura vigente 

Pontos favoráveis e desfavoráveis da comunicação vigente 

Descrição das relações da organização com o sistema social global (macro 

ambiente) 

 

E) Modalidades da comunicação organizacional integrada 
 
Comunicação administrativa e interna 
Rede formal 

Como são tratados os canais oficiais da rede formal de comunicação da 

organização, que traduzem diretrizes, inovações, normas, valores e manifestações 

nos mais variados assuntos? 

o Cartas circulares 

o Quadros de aviso 

o Mensagens escritas no holerite 

o Mensagens escritas no refeitório 

o E-mails 

o Intranet 

o Reuniões 

o Memorandos 

o Encontros especiais 

o Outros ________________________________________________ 

 

Meios de comunicação 
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Que análise pode ser feita dos principais meios utilizados para comunicação com o 

público interno? 

o Newsletter 

o Boletim 

o Cartazes 

o Jornal 

o Revistas 

o Manuais 

o Vídeos 

o Rádio interna 

o Videoconferência 

o Programas “face to face” 

o “Palavra do presidente” 

o Caixa de sugestões 

o Aplicativo de celular 

o Outros __________________________________________ 

 

Publicações institucionais 

o Itens que devem ser levados em conta para se analisar 

o Análise da apresentação e soluções gráficas 

o Análise de gêneros jornalísticos empregados 

o A consecução do objetivo da publicação 

o A existência, ou não, de pesquisas de recepção 

o A publicação e sua função social e educativa – estímulo ao desenvolvimento 

das virtudes humanas e sociais em pessoas e grupos 

o A publicação e sua função de integração – estímulo a atividades que 

harmonizem os relacionamentos 

o Feedbacks recebidos e nível de aceitação 

 

Comunicação participativa 

Quais são os mecanismos existentes para propiciar a comunicação participativa? 

o Encontros especiais 

o Reuniões 

o Canais diretos de comunicação com a cúpula diretiva 
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Comunicação institucional 
Públicos 

A comunicação institucional visa atingir prioritariamente que públicos? 

o Imprensa 

o Comunidade 

o Clientes – hóspedes 

o Clientes – proprietários 

o Governo e poderes públicos 

o Fornecedores 

o Acionistas 

o Sindicatos 

o Agências reguladoras 

o Formadores de opinião 

o Parceiros 

o Outros __________________________________________ 

 

Programas de ação 

Os principais programas de ação para atingir os stakeholders da organização são 

planejados adequadamente? 

o Assessoria de imprensa 

o Projetos sociais 

o Projetos e patrocínios 

o Eventos especiais 

o Lobby 

o Publicidade institucional 

o Publicações institucionais 

o Sites institucionais 

o Identidade visual e corporativa 

o Relatórios anuais 

o Balanço social 

o Eventos do setor 

o Pesquisa de opinião 

o Programas de visita ao empreendimento 
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o Auditoria de opinião e imagem 

o Outros _____________________________________ 

Instrumentos de comunicação 

Como são trabalhados quanto ao conteúdo, à imagem, à estética os meios usados 

para atingir os públicos estratégicos externos? 

o Jornal 

o Revista 

o Internet 

o Vídeos institucionais 

o Mídias digitais 

o Anúncios pagos na mídia impressa e eletrônica 

o Calendários 

o Marketing direto 

o Outros __________________________________________ 

 
Comunicação mercadológica 
Como é desenvolvida a comunicação mercadológica e como ela interage com as 

demais modalidades comunicacionais? 

 

F) Mensuração e avaliação da comunicação organizacional 
Costuma-se avaliar e medir os resultados dos programas de ações da comunicação 

interna, institucional e mercadológica levados a efeito pela organização? 

A relação custo-benefício tem sido satisfatória? 

Investimento financeiro anual para a área de comunicação organizacional 
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ANEXO B – Magic Village recebe a party planner Andrea Guimarães 
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ANEXO C - Lupa clipping (janeiro a agosto de 2016) 
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ANEXO D – Matéria Magic Village patrocina evento em prol do combate ao câncer 
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ANEXO E – Chef renomado oferece jantar para amigos nos EUA 
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