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RESUMO

O Marketing de lugares é constituído do planejamento estratégico de marketing e tem por objetivo promover comunidades, cidades, países, tornando-os opções turísticas, além

de fomentar as atividades locais. De acordo com Kotler (2006) o marketing constitui-se de um processo social em que são negociados produtos e serviços que atendam as

necessidades e desejos de uma ou mais pessoas. Nesse sentido o marketing de lugares atende essa prerrogativa buscando estabelecer uma ligação entre espaço ou conjunto

desse e os clientes e potenciais clientes. O circuito Pico da Bandeira foi criado em 1691, com o intuito de divulgar e incluir novos destinos turísticos. Fazem parte do circuito 17

cidades, cujos recursos naturais são bem amplos e propícios à atividade turística. O circuito apresenta característica de ecoturismo e turismo rural, uma vez que seus principais

atrativos contemplam essas ações. Busca-se através de pesquisas bibliográficas e levantamento, investigar e analisar como o marketing de lugares é desenvolvido nesse

Circuito. O estudo possui natureza qualitativa e constitui-se de um estudo de caso. Como resultados preliminares apurou-se que o circuito desenvolve algumas ações tais como:

feiras regionais, circuito gastronômico, folders dos atrativos, site de divulgação, participação em eventos de turismo. O circuito ainda promove diversos treinamentos para

especialização dos envolvidos na atividade. Pretende-se ao final desse estudo compreender melhor os conceitos e resultados sobre marketing de lugares, além de estimular a

discussão sobre o tema e proporcionar o incentivo a pesquisas relacionadas ao turismo em nossa região, assim como uma reflexão sobre as oportunidades que essa atividade

pode propiciar. SANCHO, A Perez. Introdução ao turismo. São Paulo: Roca, 2001. SANCHO, A Perez. Introdução a metodologia da pesquisa em turismo. São Paulo: Roca, 2005.

KOTLER, Philip; KELLER. Administração de Marketing. 12ed. São Paulo: Pearson, 2006.
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