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Tendo por base a análise das grandes tendências da procura internacional, o

Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) definiu 10 produtos seleccionados em

função da sua quota de mercado e potencial de crescimento, bem como da aptidão

e potencial competitivo de Portugal, nos quais deverão assentar as políticas de

desenvolvimento e capacitação da nossa oferff ta turística.

Esses 10 produtos turísticos estratégicos são:

> Sol e Mar

> Turismo de Natureza

> Turismo Náutico

> Resorts Integrados e Turismo Residencial

> Turismo de Negócios

> Golfeff

> Gastronomia e Vinhos

> Saúde e Bem-Estar

> Touring Cultural e Paisagístico

> City Breaks

Os estudos que agora se publicam representam, assim, o ponto de partida

para um trabalho sistemático de criação de novas propostas de consumo e para a

definição de novos modelos de cooperação entre os Destinos Turísticos, o Turismo

de Portugal, ip e as Empresas. Nessa medida, estes estudos pretendem dar início a

um debate construtivo que conduza à adopção das melhoras práticas para desen-

volvimento do Turismo em Portugal.
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A
oportunidades e requisitos

do mercado



1. O MERCADO

> Definição

Definição do sector Saúde e Bem-Estar (Health & Wellness Tourism)

> Volume e evolução

Um sector de 3 milhões de viagens internacionais por ano na Europa

A procura primária de viagens internacionais de Saúde e Bem-Estar,r i.e.,

aquela para a qual esse é o principal motivo da viagem, é composta por 3 milhões

de viagens de 1 ou mais noites de duração. Este volume representa aproximada-

mente 1,2% do total de viagens de lazer realizadas pelos europeus.

A procura crescerá a um ritmo de 5-10% anual

O sector de Saúde e Bem-Estar é relativamente recente, e cresceu cerca de

50% entre os anos 2000 e 2004.

Volume de viagens de Saúde e Bem-Estar, anos 2000 - 2004

Fonte: European Travel Monitor 2000 - 2004, IPK; análise THR.
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Recuperar o bem-estar físico

e psíquico.

Actividade

Realização de tratamentos

em centros especializados.

Mercados

Saúde e Bem-Estar

> Turismo de Saúde: a experiência consiste na realização

de um tratamento específico para a cura de uma doença.

Nota: representa 20% do mercado de Saúde e Bem-Estar.

> Bem-Estar Geral: a experiência baseia-se na procura do

equilíbrio e da harmonia mental, emocional, física e espiritual.

Nota: representa 60% do mercado de Saúde e Bem-Estar.

> Bem-Estar Específico: a experiência baseia-se na procura

do bem-estar físico e psíquico através de um tratamento

específicíí o.

Nota: representa cerca de 20% do mercado de

Saúde e Bem-Estar.



De acordo com a análise de profissionais do sector turístico, entrevistados

para o presente projecto, este mercado continuará a crescer nos próximos anos,

entre 5% e 10% / ano.

Seguindo este ritmo, estima-se que, dentro de 10 anos, o mercado irá quase

duplicar,r atingindo um volume próximo dos 6 milhões de viagens anuais.

Alemanha destaca-se como o mercado emissor mais importante de viagens

de Saúde e Bem-Estar

Como se pode observar no quadro seguinte, a Alemanha é o principal

mercado emissor de turistas de Saúde e Bem-Estar na Europa, registando uma

percentagem de 3,70% de consumidores em relação ao total de turistas do país.

A Alemanha concentra 63% do total de viagens de Saúde e Bem-Estar

realizadas no conjunto dos consumidores europeus.

QUADRO 1: Viagens de Saúde e Bem-Estar ao estrangeiro por mercado

emissor. Ano 2004

Fonte: European Travel Monitor-2004, IPK; análise THR.

87% das viagens de turismo de Saúde e Bem-Estar são de mais de 4 noites

Na Europa, a maioria das viagens de Saúde e Bem-Estar têm uma duração

superior a 4 noites (87,1%).

Duração das viagens de Saúde e Bem-Estar ao estrangeiro

Fonte: European Travel Monitor-2004, IPK; análise THR.
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Procura secundária estimada em 7 milhões de viagens

A procura secundária de Saúde e Bem-Estar corresponde aos turistas que

viajam por outras motivações, e realizam alguma actividade de Saúde e Bem-Estar

no destino.

De acordo com os dados relativos às actividades praticadas pelos turistas,

fornecidos pela pesquisa do European TraTT vel Movv nitor (IPK), estima-se que cerca de

7 milhões de viagens têm uma componente complementar de Saúde e Bem-Estar.

Este dado é relevante na medida em que oferff ece aos destinos a possibilidade de

desenvolver uma oferff ta de Saúde e Bem-Estar mais atractiva e de captar um número

elevado de segmentos de clientela, provenientes de outros sectores turísticos.

> Gasto

O gasto diário por pessoa situa-se entre 100€ e 400€

O gasto médio diário por pessoa no sector de Saúde e Bem-Estar em geral é

maior do que o de outros sectores, devido ao gasto em tratamentos terapêuticos

e/ou outros serviços especializados.

Segundo a opinião dos operadores turísticos e peritos entrevistados, no

âmbito das pesquisas realizadas para este estudo, o gasto diário por pessoa situa-se

entre 100€ e 400€ (excluindo transporte).

Este sector compreende uma grande variedade de tratamentos, individuais

ou intensivos, cujo gasto depende quer dos preços praticados, quer da quantidade

de tratamentos que se realize; i.e. um tratamento adelgaçante costuma ser mais

dispendioso porque inclui refeiçff ões, massagens, orientação pessoal de nutricionista

e treinador pessoal, etc.

No quadro seguinte, observam-se alguns exemplos de pacotes com um

variado leque de opções de tratamentos, massagens, instalações de fitness, etc.,

assim como variados preços que se podem encontrar numa viagem desta tipologia

no mesmo destino.
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QUADRO 2: Comparação do preço de uma viagem de Saúde e Bem-Estar

na Áustria

Fonte: European Travel Monitor-2004, IPK; análise THR.
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Áustria/

Maurach am

Achensee

(no Lago

Achensee)

Áustria/

Alpes

Áustria/

Bad Hall

A Short Break

for the Soul

7 relaxing days

Luxuu uryr

Well-being

& Anti-aging

packagekk

4 noites

7 noites

14 noites

> Hotel de 4*

> Meia pensão + livre acesso de wellness +

possibilidade de escolher o pacote

wellness (entre o de beleza e o de saúde)

> 3-4 tratamentos (em função do pacote

escolhido)

> Programa diário de exercício

supervisionado e programa de meditação

em Fit & FFF unFF

> Passagem aérea desde Madrid

> Alojamento em suite: experiência rural

com um toque de luxo

> Meia pensão (pequeno-almoço, snacks ao

meio dia, café e tff orta à tarde, jantar com

5 pratos à escolha)

> Livre acesso às saunas, piscinas, sauna e

parque de estacionamento

> Especial: massagem com óleo orangerr

blossom e massagem corporal parcial

> Transporte desde e para o hotel

> Hotel de 4*

> Pequeno-almoço buffet dff iário

> Análises da pele e corpo por um

especialista

> 11 tratamentos anti-stress com produtos

marinhos Thalgo

> 9 tratamentos anti-envelhecimento com

produtos Thalgo de algas

> 6 exercícios de ginástica aquática e

exercícios guiados

> Infusões

> Conselhos para cuidar da pele e corpo

777 €

Preço médio

pessoa/dia:

195 €

2.233 €

Preço médio

pessoa/dia:

317 €

3.660 €

Preço médio

pessoa/dia:

261 €

País/Cluster Actividades Duração Conteúdo Preço



> Potencial de compra

A fim de conhecer o potencial de compra de viagens de Saúde e Bem-Estar

realizou-se, em Janeiro de 2006, uma pesquisa aos consumidores nos principais

países europeus emissores de turismo. Os resultados indicam que os países mediter-

râneos como Espanha, Itália e França são os mercados cujos consumidores mostram

uma maior intenção em realizar este tipo de viagens.

QUADRO 3: Intenção em realizar viagens de Saúde e Bem-Estar nos próximos
3 anos, por país emissor

Fonte: Inquérito aos consumidores nos principais mercados europeus, Janeiro 2006.

Contudo, de acordo com os dados do quadro 1, observa-se que países do

Norte da Europa, nomeadamente, Alemanha, Escandinávia e Reino Unido são

também mercados potencialmente importantes no sector de Saúde e Bem-Estar.

Os consumidores alemães merecem especial atenção, uma vez que realizam

tratamentos termais (como modo de prevenção) dentro do sistema de segurança

social do país. Actualmente, a cobertura destes tratamentos é apenas de âmbito

nacional, mas prevê-se que num futuro próximo a cobertura seja ampliada a

estâncias termais internacionais.
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6,9%

5,7%

8,4%

31,0%

37,3%
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com certeza



2. PERFIL DO CONSUMIDOR

A caracterização do perfil do consumidor de viagens de Saúde e Bem-Estar,rr

que se apresenta no quadro seguinte, é o resultado de entrevistas realizadas, em

Dezembro de 2005, a peritos e operadores turísticos dos principais mercados

europeus, exclusivamente para este estudo.

QUADRO 4: Perfil e hábitos de consumo dos turistas que realizam viagens

de Saúde e Bem-Estar

Âmbito Consumidores europeus

Perfil sócio demográficoo Quem são?

> Jovens, dos 20 aos 24 anos, com níveis de rendimento médio

> Adultos, dos 40 aos 50 anos, com níveis de rendimento médio-alto

> Famílias jovens, de rendimentos médios e com filhos pequenos

> Seniores, dos 50 aos 60 anos, com níveis de rendimentos médio-alto

Hábitos de informação Como se informam?ff

> Agências de viagens

> Internet

> Brochuras/catálogos

> Imprensa especializada

> Inforff mação de familiares e amigos

Hábitos de compra O que compram?

> Pacotes de wellness, spa e/ou talassoterapia, incluindo

alojamento e tratamentos

Onde compram?

> Agências de viagens

> Internet

Quando compram?

> Com 6 meses de antecedência para viagens de 1 semana

> Compras de última hora para short breaksrr de 3 a 4 dias

Que tipo de alojamento compram?

> Hotéis de 4 e 5 estrelas

> Hotéis de charme

Que tipo de transporte compram?

> Viatura para viagens dentro do destino

> Avião para viagens internacionais

Em que período do ano compram?

> As viagens têm lugar ao longo do ano

Quem compra?

> Casais

> Viagens individuais

> Grupos de amigos (sobretudo mulheres)

Quantos dias de estadia compram?

> Fins-de-semana para viagens locais

> 7 a 10 dias para viagens internacionais

Quantas vezes no ano compram?

> Viajam, em média, 2 a 3 vezes no ano

10 produtos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal14



Âmbito Consumidores europeus

Hábitos de uso ue actividades realizam?

> Os mais jovens utilizam, essencialmente, programas de fitness

> Famílias jovens com filhos pequenos têm preferff ência por spa

> Adultos procuram essencialmente métodos de prevenção de doenças e

experiências de descontracção

> Seniores procuram serviços de tratamento médico mais tradicional

ou spa, sendo a respectiva permanência de 2 a 3 semanas

Segundo inforff mação do European Travel Monitor (IPK), as actividades

realizadas pelos turistas internacionais de turismo de wellness, são as seguintes:

Fonte: European Travel Monitor-2004, IPK; análise THR.
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3. DESTINOS CONCORRENTES

Espanha e França são os principais concorrentes

No sector de Saúde e Bem-Estar competem destinos das mais diversas

tipologias, isto é, países com tradição em turismo de sol e praia, natureza, cultural,

exóticos, etc.

Porém, os destinos que competem com Portugal são os que possuem uma

oferff ta semelhante, competem por atrair a mesma procura e têm uma localização

geográfica similar.

Com o objecb tivo de identificar os principais concorrentes de Portugal no

sector de Saúde e Bem-Estar realizou-se uma pesquisa junto dos consumidores nos

principais mercados emissores europeus. Os resultados desta pesquisa figuram no

quadro seguinte.

QUADRO 5: Os melhores destinos de Saúde e Bem-Estar segundo a opinião

dos consumidores europeus

genda: Destinos concorrentes de Portugal Outros destinos

Fonte: Pesquisa aos consumidores nos principais mercados europeus, Janeiro 2006.

Verifica-se assim que o sector de Saúde e Bem-Estar é o mais escolhido pela

procura doméstica de cada país. Outro dado relevante é que o bom posicionamento

de Portugal como destino de wellness figura em boa posição em mercados

emissores próximos, sobretudo, em Espanha.

Analisando os dados das viagens realizadas em 2004, pode observar-se que os

turistas europeus realizam viagens de Saúde e Bem-Estar maioritariamente para

destinos na Europa, região que detém mais de 90%de quota deste mercado.
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Espanha 26,2

Andorra 6,6

Caraíbas 4,7

Portugal 4,7

França 4,3

Suíça 3,7

Itália 3,0
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Hungria 1,7

França 27,7
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Espanha 4,3

Suíça 3,0

Suécia 2,3
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Caraíbas 1,7
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Itália 1,3

Itália 42,6

França 9,9

Suíça 4,6

Caraíbas 3,6

Áustria 3,3

Espanha 2,6

EUA 2,0

Portugal 1,7

Grécia 1,7

Eslovénia 1,3

Espanha 9,2

Suíça 8,2

França 5,7

Turquia 3,8

Áustria 3,5

Alemanha 3,5

Itália 2,8

Holanda 2,5

Portugal 2,2

TailândiaTT 1,9

Reino Unido 9,6

Espanha 8,0

EUA 5,5

França 5,1

Suíça 3,2

Itália 2,9

TailândiaTT 2,6

Caraíbas 2,6

Chipre 1,9

Áustria 1,9

Alemanha 24,1

Itália 10,4

Áustria 9,7

Espanha 9,4

Suíça 9,4

Turquia 4,3

R.Checa 4,0

França 3,7

TailândiaTT 3,0

Grécia 2,3

Espanhóis % Franceses % Italianos % Holandeses % Britânicos % Alemães %
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QUADRO 6:

Região %

e da Europa 27,4%

Europa de Leste 19,0%

Sudeste da Europa 17,8%

Oeste da Europa 12,9%

Europa Central 12,3%

Europa do Norte 4,5%

Este da Ásia 2,1%

Norte de África 0,9%

Oeste da Ásia 0,8%

Fonte: Dados IPK, 2004.

Numa perspectiva mais específica, os principais destinos de viagens de Saúde

e Bem-Estar são os que figuram no quadro seguinte:

QUADRO 7: Principais destinos de Saúde e Bem-Estar, 2004

Região %

Nº Principais destinos de S&B %

1 Itália 14,77%

2 Espanha 10,72%

3 Áustria 7,80%

4 Hungria 7,08

5 Turquia 5,46%

6 Países Bálticos 4,92%

7 Holanda 4,36%

8 Alemanha 3,81%

9 Dinamarca 3,67%

10 Eslovénia 3,41%

11 França 3,33%

...

18 Portugal 1,36%

Fonte: Dados IPK, 2004

Com base nesta inforff mação podem identificar-se os principais concorrentes

de Portugal no mercado de Saúde e Bem-Estar: Espanha, Itália, Áustria, França,

Alemanha e Suíça.

Regiões visitadas pelos europeus em viagens de Saúde e

Bem-Estar, 2004



4. A NEGOCIAÇÃO

> Grau da negociação

No sector das viagens de Saúde e Bem-Estar,r assim como noutros sectores

turísticos, o grau de negociação das viagens varia consideravelmente conforff me

diversos factores, tais como: a distância entre o país de origem e o destino, o grau de

sofisticação da viagem, isto é, a quantidade e variedade de serviços que contrata no

pacote, entre outros.

Como regra geral, os peritos consultados para o presente projecto

consideram que este é um sector com um grau de negociação relativamente mais

elevado comparado com outros sectores turísticos; devido a diversos elementos da

própria tipologia de actividades que se realizam neste tipo de viagens, tais como

massagens terapêuticas, tratamentos estéticos, duches vichys, etc. – que necessitam

de mão-de-obra especializada para a sua realização e consequentemente uma

reserva prévia.

No entanto, em muitos hotéis com wellness facilitiesff não é necessário fazer

reservas antecipadas.

> Key players e tendências

Os aspectos e tendências mais relevantes que afecff tam a comercialização e a

negociação no sector das viagens de Saúde e Bem-Estar são os seguintes:

> Forte presença de agências de viagens e operadores turísticos especializados.

Actuam especialmente na estruturação de viagens para destinos distantes.

Nos destinos próximos actuam cada vez mais como assessores/peritos.

> Crescente importância da internet como canal de comercialização. Actual-

mente, os grandes centros de Saúde e Bem-Estar dispõem de portais na

internet e oferff ecem aos utilizadores a possibilidade de conhecer e reservar

todos os serviços, em diversas combinações possíveis, através da rede.

> A contratação directa é uma prática cada vez mais habitual. Os consumi-

dores contactam directamente com os centros e estruturam os pacotes de

acordo com os seus gostos e requisitos.

5. OPORTUNIDADES

O sector de viagens de Saúde e Bem-Estar oferff ece amplas oportunidades,

especialmente nos mercados orientados para tratamentos estéticos, relaxantes ou

preventivos, e fundamentalmente como consequência dos seguintes factores:
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> Crescimento do mercado

Como foi rff eferff ido na primeira parte deste estudo, a pro ocura de viagens de Saúde e

Bem-Estar tem aumentado na Europa, com um crescimento médio anual entre 5 e 10%.

Para tal contribuíram factores tais como:

> O envelhecimento da população e uma atenção cada vez mais orientada

para tratamentos termais e de prevenção.

> Exposição dos consumidores a uma grande diversidade de factores

externos que afecff tam o seu bem-estar físico e psíquico, que faz com que

procurem momentos de descontracção e bem-estar.

> Crescente interesse pelo “culto do corpo”.

> Etc.

Estes factores são uma forff te evidência das oportunidades que se apresentam

para os destinos que desenvolvem uma oferff ta turística baseada na Saúde e Bem-Estar.

> Segmentos novos

A sociedade evoluiu muito nos últimos anos, produzindo mudanças culturais

e de hábitos, assim como avanços tecnológicos e medicinais. Esta evolução gerou

novos segmentos no mercado de turismo de Saúde e Bem-Estar.

Hoje em dia, a população que realiza viagens de Saúde e Bem-Estar é maior e

mais variada; é um turismo que deixou de estar associado a doenças.

Alguns factores contribuíram para gerar novos segmentos de procura:

> Entre 1960 e 1995 a esperança média de vida dos cidadãos da União Europeia

aumentou em 8 anos para os homens e 7 anos para as mulheres. Este dado

justifica o aumento de viagens realizadas pelo segmento da Terceira Idade.

> As leis que garantiram à mulher o direito à igualdade permitiram que se

destacasse profissional e pessoalmente, paralelamente, o número de via-

gens individuais e colectivas realizado por este segmento aumentou con-

sideravelmente.

> O aumento dos divórcios nos últimos anos está a gerar um novo segmento

de clientes: viagens individuais realizadas por divorciados.

> Na Europa, a imigração é uma realidade que deve ser lida como um novo

segmento a explorar,rr pois constitui uma nova fonte de oportunidade para

os destinos turísticos.

Perante esta situação, observa-se um amplo leque de segmentos que se pode

explorar. Para o sector de Saúde e Bem-Estar,rr em particular,r é importante desen-

volver oferff tas de tratamentos específicos e atractivas para cada segmento.
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6. REQUISITOS DO SECTOR

A identificação dos requisitos do sector foi realizada através de:

a) Uma investigação específica de benchmarking realizada a peritos e espe-

cialistas do sector, e tr endo como referff ência os destinos Tirol (Áustria) e

Evian (França).

b) As opiniões de operadores turísticos especializados recolhidas numa

pesquisa realizada em cinco países europeus (Alemanha, Reino Unido,

França, Itália e Holanda).

c) A análise da oferff ta de turismo de Saúde & Bem-Estar comercializada através

de internet.

d) A opinião profissional da THR.

De acordo com os resultados e opiniões das fonff tes anteriormente citadas,

pode afirmar-se que o desenvolvimento competitivo do sector do turismo de

Saúde e Bem-Estar requer o cumprimento de uma série de condições ou requisitos

que se podem classificar como factores básicos, imprescindíveis para que um

destino possa estar presente no mercado, e factores chave para o êxito que

representam os aspectos diferenciais e constituem a base para construir a

vantagem competitiva de um destino.

Factores básicos

Noutros sectores turísticos, os factores básicos estão directamente relaciona-

dos com a quantidade e qualidade dos recursos naturais e das condições gerais de

acessibilidade, segurança, inforff mação, etc. No sector de Saúde e Bem-Estar,rr os fac-

tores básicos relacionam-se com a disponibilidade de uma quantidade mínima de

instalações e equipamentos e de uma suficiente oferff ta de serviços especializados.

Factores chave de êxito

Os factores chave de êxito desenvolvem-se a partir do cumprimento dos

factores básicos e podem encontrar-se ou serem criados em toda a cadeia de valor

do produto/serviço, tanto nos componentes tangíveis como nos intangíveis.

Assim, por exemplo, a vantagem competitiva ou o factor chave de êxito de um

determinado destino de wellness pode estar baseado na presença de marcas de

reconhecido prestígio internacional, mais do que na quantidade de centros ou insta-

lações; ou ainda, na qualidade técnica de determinados serviços ou tratamentos e

na singularidade e sofisticação do ambiente ou atmosferff a.
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De qualquer forff ma, as condições que podem ser consideradas críticas ou chave para

o êxito nos dois segmentos básicos da oferff ta que se propõem para Portugal são:

Factores chave de êxito Wellness Wellness
destination facilities

Forte concentração de centros com instalações, equipamentos

e serviços especializados de elevado nível

Singularidade e sofisticação dos serviços/experiências oferff ecidas

Presença de marcas internacionais

Elevada qualidade da arquitectura, design e cenário das instalações

Utilização de tecnologia de vanguarda nos equipamentos especializados

Cenário natural de beleza singular

Cenário ambiental conforff tável, tranquilo e seguro

Alojamento de elevada qualidade, com atributos de singularidade

e personalidade

Oferff ta complementar (comercial, gastronómica, lúdica, etc.) variada

e de qualidade

Legenda: Imprescindível Importante, mas não imprescindíveíí l

Fonte: Avaliação THR
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1. OS RECURSOS DISPONÍVEIS

Portugal dispõe de abundantes recursos termais e instalações de spa &

wellness sofisticadas

O primeiro factor a considerar aquando da avaliação da capacidade competi-

tiva de Portugal no sector de viagens de Saúde & Bem-Estar diz respeito à quanti-

dade e qualidade dos seus recursos de base.

Neste contexto, é necessário, em primeiro lugar,rr fazer uma distinção entre as

tipologias dos recursos de base existentes no sector:

> Estâncias TerTT mais: estão tradicionalmente vocacionadas para a terapia.

Nestes estabelecimentos ingerem-se águas medicinais quentes, realizam-se

diversos tipos de banhos, quentes, frios, a vapor,rr de chuva, etc.

> Instalações de Spa & Wellness: realizam diversos tipos de tratamentos de

beleza, relaxamento, etc.

Portugal tem recursos termais adequados para competir no mercado interna-

cional. Conta com uma grande variedade de estâncias termais, localizadas junto a

nascentes de águas medicinais.

Como se pode verificar no mapa representado, as estâncias termais concen-

tram-se no Norte e Centro de Portugal, devido à riqueza hidrogeológica destas

regiões. Entretanto, algumas estâncias termais, numa tentativa de se adaptarem às

novas necessidades e hábitos de consumo, estão a desenvolver esforços no sentido

de diversificar e promover a sua oferff ta, investindo em novos equipamentos e

qualificação dos recursos humanos.
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Em Portugal, a maioria dos spas e centros de talassoterapia está localizada nas

regiões de Lisboa, Algarve e Madeira. Por exemplo:

> Centro de Tratamentos Marinhos Thalgo-Prainha (Algarve)

> Centro de TalassotTT erapia do Sofitel Thalassa Vilalara (Algarve)

> Vila Vita Parc Resort & Spa (Algarve)

> Vila Sol Spa & Golf Resort (Algarve)

> Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa (Algarve)

> Spa Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort (Lisboa)

> Spa Hotel Ritz Lisboa – Four Seasons (Lisboa)

> Six Senses Spa da Penha Longa (Lisboa)

> Choupana Hills Health and Beauty Spa (Madeira)

> Thalassoterapy Thalgo Marine Spa – Crowne Plaza Resort Madeira (Madeira)

> Spa do Reid’s P’ alace Madeira (Madeira)

> The Spa – Sheraton Porto Hotel & Spa (Porto)

> Bamboo Garden Spa – Quinta das Lágrimas (Coimbra)

Oferta insuficiente de spas e termas pouco atractivas para a actividade turística

Como se pode constatar, Portugal tem uma ampla e variada oferff ta de recursos

termais, assim como, de instalações de spa & wellness. Porém, as estâncias termais

estão pouco estruturadas para poder competir no sector turístico de Saúde &

Bem-Estar. São poucas as estâncias termais que dispõem de serviços e actividades

dirigidas aos turistas. Para além disso, as instalações são antigas e algumas mantêm

um aspecto ‘hospitalar’, car’ acterística pouco atractiva para a actividade turística.

As infra-estruturas hoteleiras onde se inserem as termas são, por sua vez,

também pouco atractivas turisticamente. Há exemplos de importantes investimentos

na requalificação de estâncias termais e hotelaria, mas são insuficientes para

posicionar Portugal como um destino competitivo neste sector.

Relativamente aos centros de spa & wellness, a maioria das instalações

apresenta uma variada oferff ta de serviços de qualidade e estruturas sofisticadas,

adequadas a competir internacionalmente. Porém, não existem em número

suficiente, nem se diferff enciam dos destinos concorrentes. Para além de que, os

turistas consumidores de spas não têm como motivação principal utilizar as instalações mas

usufruir de variados serviços de saúde, beleza, relaxamento, entre os quais se inclui o spa.

Em suma, pode considerar-se a actual oferff ta de spa & wellness competitiva no

âmbito de wellness fww acilitiesff , i.e., Portugal dispõe de instalações modernas, inseridas

em hotéis de categoria, mas em quantidade insuficiente para posicionar-se interna-

cionalmente como um wellness destinatiow n.
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2. A CADEIA DE VALOR

Pouca experiência das empresas de spa & wellness

Actualmente existem em Portugal cerca de uma dezena de spas de nível inter-

nacional, integrados em unidades turísticas/hoteleiras. São empresas recentes – que

estão no mercado há cerca de 10 anos – com pequena dimensão e pouca experiên-

cia. O actual volume de negócio é reduzido, e utilizam apenas 1/4 dos recursos

disponíveis. O valor médio das vendas anuais dos spas é de 724.000€. Apresentam

uma taxa de crescimento anual de 11%.

Embora estejam centrados nas regiões de Lisboa, Algarve e Madeira, o

número e a concentração actual de spas nestas regiões não são suficientes para

tornar Portugal num wellness destination a nível internacional.

Perspectiva turística limitada na gestão das termas

Existem no mercado português 38 empresas termais associadas da Associ-

ação das Termas de Portugal. As empresas que actuam no mercado das termas são,

maioritariamente, grandes, e com cerca de 50 anos de experiência no sector. O seu

volume de negócio actual é reduzido, utilizando somente 1/4 dos recursos

disponíveis. A taxa de crescimento anual do volume de clientes é de 3%, aproxi-

madamente. As termas estão dispersas por quase todo o território nacional embo-

ra, como anteriormente referff ido, se concentrem em maior número no Norte e Centro.

Apesar de uma grande experiência no sector da saúde, falta à maioria dos

gestores das termas uma mentalidade empresarial que lhes permita entender os

benefícios que a actividade turística pode trazer às suas empresas. São poucos os

exemplos de acções desenvolvidas pelos empresários no sentido de requalificar as

termas com o objectivo de atrair novos segmentos de clientela que não os habitu-

ais clientes nacionais de Terceira Idade.

Pouca articulação da cadeia de valor

A reduzida dimensão e experiência das empresas de spa & wellness são

factores que dão origem a uma baixa acumulação de recursos humanos especializados.

Em consequência, não se geram as condições necessárias para a criação de uma

cadeia de valor com empresas especializadas no sector, i.err ., escolas de massagistas,

empresas de arquitectura e design de centros de spa & wellness, etc.

Acresce ainda que, estando sob as normas de grandes grupos hoteleiros –

para os quais este sector não constitui a sua principal fonff te de negócio – as empre-

sas dispõem de pouco poder de negociação relativamente à procura. E, as suas

estratégias de promoção e comercialização estão, por sua vez, forff temente ligadas às

que são desenvolvidas pelo grupo hoteleiro de que fazem parte.
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Por outro lado, e também em consequência da dependência de grandes

grupos hoteleiros, os clientes que acedem às instalações de spa & wellness são,

maioritariamente, clientes do hotel que chegam ao destino atraídos por outras

motivações, e para os quais o produto Saúde & Bem-Estar é apenas um complemento

dos serviços de qualidade do hotel.

Todos estes factores repercutem-se de forff ma negativa na competitividade de

cada uma das empresas e, por último, no destino.

A maioria das termas, apesar de contarem com muitos anos de experiência,

não se modernizaram, nem investiram na especialização de recursos humanos.

O perfil de um funcionário das termas corresponde ao de um “enfermeiro” que não

fala idiomas e sem forff mação de atendimento ao cliente. A maioria dos serviços

existentes estão associados a tratamentos de saúde e ao alojamento de categoria

baixa. A ausência de cooperação entre os diversos operadores e prestadores de

serviços (agências receptivas, alojamento, restauração, etc.) é também um obstáculo à

articulação e comercialização de oferff tas integradas.

3. PROCURA

Predomínio de clientes nacionais

Quase a totalidade (98%) dos clientes das termas são provenientes do merca-

do nacional e muitos dos seus tratamentos são subvencionados pelo serviço

nacional de saúde português. Na sua maioria são pessoas com mais de 60 anos que,

anualmente, vão para as termas para realizar tratamentos de saúde e utilizam as

instalações durante períodos de 1 a 2 semanas.

Os clientes estrangeiros são oriundos dos seguintes países: Reino Unido,

Alemanha, França, Rússia, Bélgica, Suíça e Espanha.

Os mercados de origem da procura de serviços de spa & wellness são muito

variados; como referff ido anteriormente, os clientes são, na sua maioria, do hotel e

procuram estes serviços de forff ma secundária. Contudo, os clientes que procuram

especificamente actividades de spa & wellness são, predominantemente, nacionais.

A clara predominância de uma procura interna, quer nas termas quer nos

spas, reflecte bem o frágil posicionamento internacional de Portugal como destino

de Saúde & Bem-Estar.

Boa percepção de Portugal como destino de Saúde & Bem-Estar

Apesar da forff te concentração de procura interna neste sector,rr através dos

resultados dos inquéritos realizados aos consumidores dos principais países

europeus emissores de turismo, observa-se uma boa percepção de Portugal como

destino de Saúde & Bem-Estar.
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QUADRO 8: Percepção de Portugal como destino adequado à realização de

viagens de Saúde & Bem-Estar

Fonte: Inquérito aos consumidores nos principais mercados europeus, Janeiro 2006.

Contudo, é necessária cautela na análise destes dados, uma vez que tais resul-

tados podem resultar,rr independentemente da experiência de viagens dos inquiri-

dos, mais de um desconhecimento da oferff ta do país do que do seu conhecimento.

De qualquer forff ma, estes resultados indicam que os consumidores destes

mercados podem constituir-se como o público-alvo da comunicação e comercializa-

ção da oferff ta de Saúde & Bem-Estar.

4. BENCHMARKING

Neste capítulo mostram-se as principais conclusões de estudos realizados

junto de peritos no âmbito dos benchmarkings de Saúde & Bem-Estar na Europa.

QUADRO 9: Resultado das avaliações com peritos – estudo de Benchmarking, 2006

Fonte: realização THR.

> Conclusões gerais:

Relativamente ao grau de conhecimento dos peritos, salienta-se o facto de

poucos conhecerem os seus destinos concorrentes, excepto os austríacos, dos quais

apenas um respondeu a todas as perguntas sobre cada cluster, enquanr to os peritos

italianos avaliaram parcialmente o Tirol e não avaliaram o cluster francês. Os peritos

franceses avaliaram exclusivamente o seu destino, ou seja, a região de Evian.
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O Tirol surge como o melhor destino, com uma avaliação média global de

7 valores, enquanto que os outros destinos têm apenas uma avaliação de 6,5 (resul-

tado contudo sobrevalorizado, considerando a baixa percentagem de respostas aos

critérios em avaliação). De realçar a percentagem elevada de respostas “Não Sei”

referff entes a perguntas sobre gestão dos recursos humanos, estratégias a longo

prazo e iniciativas acerca das áreas envolventes ou da implementação de sistemas

TQM pelas empresas.

> Conclusões específicas:

De acordo com a avaliação dos peritos, e relativamente aos outros destinos, o

Algarve apresenta falhas no que diz respeito à promoção (nota média: 4,5/10 contra

5,8 para Evian e 8,3 para o Tirol), ao êxito da sua estratégia de vendas (5,5 contra 7

e 7,3 respectivamente para Evian e o Tirol), assim como ao cuidado da qualidade de

serviços para uma boa valoração por parte do turista.

Por outro lado, os resultados indicam que o Algarve supera os seus concor-

rentes na gestão de relações públicas (nota média de 7/10 contra 5,5 e 4,5 respecti-

vamente para o Tirol e Evian).

Qualitativamente, o Tirol destaca-se como o destino mais eficiente e eficaz:

> Elevada qualidade dos serviços e equipamentos de última geração

> Ofeff rta de tratamentos inovadores

> Hospitalidade das pessoas

> Forte marketing

> Eficaz sistema de qualidade – TQM

> Cooperação do sector privado (entre hotéis especializados, embora

compitam entre si)

5. O MERCADO ESTRATÉGICO

Com base na inforff mação analisada nos capítulos anteriores pode concluir-se

que o mercado que apresenta maior volume, maiores perspectivas de crescimento e

melhor se adequa à oferff ta de Portugal, é o mercado de Saúde & Bem-Estar genérico.

Assim, o modelo de negócio que se desenvolve a seguir referff e-se fundamen-

talmente a este mercado. No entanto, e atendendo à importante oferff ta de termalis-

mo em Portugal far-se-á, igualmente, referência ao mercado das Estâncias Termais.

Wellness Destination: estratégia para Portugal

Para que Portugal se torne competitivo no mercado de wellness genérico é

necessário desenvolver uma oferff ta suficientemente variada e inovadora que seja

capaz de penetrar no mercado internacional.
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O desenvolvimento de um destino de wellness, sendo esta a primeira razão de

viagem dos turistas a Portugal, implica a criação no território português das

condições necessárias para que as empresas que operam no sector sejae m estimu-

ladas a investir em determinada região.

Com este objectivo, propõe-se que Portugal desenvolva clusters turísticos em

regiões onde existam recursos naturais adequados à realização das actividades

relacionadas com o bem-estar físico e psíquico, como por exemplo as regiões da

Madeira e Açores.

O conceito de wellness destination baseia-se na criação de massa crítica de

centros lúdico-termais, estéticos, técnicas orientais, talassoterapia, etc., concentra-

dos numa determinada zona ou região com características locais adequadas à real-

ização de actividades relacionadas com o bem-estar.

Um dos principais objectivos da criação de wellness destinations é fazer com

que Portugal conquiste notoriedade no mercado internacional de wellness, fazendo

chegar ao conhecimento dos consumidores finais e intermediários turísticos uma

imagem de marca turística forff te neste mercado.

Rede de estâncias termais: estratégia secundária para Portugal

Relativamente ao mercado de termalismo, Portugal deveria actuar no sentido

de criar as condições necessárias para aumentar a competitividade do sector. Neste

contexto, mais do que desenvolver um produto turístico, é necessário formular um

plano de competitividade, dadas as actuais condições do mercado e o grau de

maturidade das empresas que actuam no sector.

Muitas termas portuguesas estão a adaptar-se às novas exigências do merca-

do, através de investimentos na modernização das instalações, melhorias nas técni-

cas de gestão e criação de produtos de lazer.

Quando a maioria da oferff ta de estâncias termais de Portugal conseguir

alcançar um grau de modernização elevado e homogéneo (bem como a oferff ta de

alojamentos que se encontra ao seu redor), poderá então competir no mercado

internacional a partir de um conceito de marca Rede de Estâncias Termais com uma

oferff ta de qualidade e com elevado potencial turístico.
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1. TARGETING

> Segmentos de clientes

Casais de adultos (“DINKS”): o target para Portugal

Para identificar os segmentos de clientela mais apropriados para viajar para

wellness destinations de Portugal, forff am analisados estudos sobre o sector de

wellness, as oportunidades actuais do mercado, os benchmarkings,s o perfil dos

consumidores actuais, entre outros factores.

Segundo os resultados do estudo realizado pela Mintel International Group, o

segmento mais atractivo para o sector de wellness é o dos adultos (40-50 anos); que

representa cerca de 50% dos turistas que realizam viagens de Saúde e Bem-Estar e

são os que realizam o maior número de viagens e têm maior propensão para gastar.

Toda a inforff mação disponível sobre este mercado indica que o segmento dos

casais adultos, também conhecido como “DINKS” (Double Income No KidsKK ), é o que

apresenta maiores possibilidades de êxito para Portugal.

“DINKS” (Double Income No Kids)

Perfil socio-económico > Casais com idade superior a 40 anos, com filhos adultos

> Casais adultos sem filhos

> Formação académica

> Rendimentos elevados

> Pessoas activas que realizam desportos

Hábitos de viagem > Turistas com experiência

> Realizam mais de 1 viagem por ano

> Viajam todos os meses do ano

> Preocupam-se com a saúde

> Média de gasto diário elevada

> Realizam tratamentos de spa, wellness, médicos, beleza, etc.

> Viajam principalmente para destinos domésticos

> Realizam viagens internacionais para países próximos, com bom clima

> Procuram gastronomia de qualidade e uma alimentação saudável

> Preferff em hospedar-se em hotéis reconhecidos internacionalmente

Fonte: Mintel, THR

Além do segmento específico “DINKS”, Portugal deveria desenvolver estraté-

gias para captar os novos segmentos de procura, referff idos anteriormente.

Os segmentos dos turistas individuais são especialmente interessantes, sejam pes-

soas solteiras, divorciadas ou mulheres que viajam sozinhas. Possuem um elevado

potencial de gasto neste tipo de viagens e nutrem um interesse especial pela real-

ização de actividades relacionadas com a beleza e”culto do corpo”.

Outro grupo atraente para Portugal é o que é constituído pelos “conhecedores’ do

destino, i.e., os turistas que visitaram Portugal noutra ocasião, realizando outras

actividades, mas com alguma componente de wellness. Numa estratégia de

médio/longo prazo, propõe-se que Portugal procure aumentar a intenção de

repetição deste grupo, também designado por procura secundária.
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> Mercados geográficos

3 mercados prioritários: Alemanha, Reino Unido e Escandinávia

que os principais consumidores de wellness em Portugal sejam estran-

geiros, são turistas que viajaram para o destino por outras motivações e realizaram

alguma actividade de wellness. Por outro lado, os consumidores oriundos do merca-

do interno, apesar de realizarem este tipo de viagens em menor proporção são os

que a realizam como principal motivação.

Em consequência, ambos os mercados devem ser público-alvo das estratégias

de promoção e comercialização. Com o objectivo de definir e estabelecer priorida-

des com maior exactidão nos mercados geográficos chave forff am criados os seguin-

tes critérios de avaliação:

a) Volume total de viagens de férff ias ao estrangeiro em cada mercado emissor.

b) Proporção das viagens de Saúde e Bem-Estar sobre o total das viagens ao

estrangeiro, em cada mercado emissor.

c) Peso actual de cada mercado emissor no total da procura de Portugal.

d) O interesse estratégico de cada mercado emissor para Portugal, medido em ter-

mos da sua contribuição para a melhoria da competitividade (grau de exigência e

sofisticação dos consumidores) e um maior equilíbrio na proveniência da procura.

Em cada mercado emissor, os crr itérios forff am avaliados numa escala de 1 (valor

mais baixo) a 5 (valor mais alto) e, por sua vez, cada valor obtido foi ponderff ado por

outro valor,r atribuída a importância de cada critério também numa escala de 1 (valor

mais baixo) a 5 (valor mais alto), numa perspectiva estratégica para o desenvolvi-

mento do sector de viagens de Saúde & Bem-Estar em Portugal.

QUADRO 10: Avaliação dos mercados geográficos para Saúde e Bem-Estar em

Portugal

Critérios de prioridade Factor de Resultados obtidos

ponderação IT FR AL RU ESC ESP HOL EUA

Total do volume de viagens 3 6 9 15 15 9 6 9 6

ao estrangeiro (*)

% das viagens Saúde e Bem-Estar/ 5 20 15 25 15 25 20 10 10

total viagens

Peso na procura actual 2 4 6 6 6 4 10 4 2

de Portugal

Interesse estratégico 4 9 12 15 15 15 12 12 15

para Portugal

Total 39 42 61 51 53 48 35 33

Fonte: Pesquisas realizadas nos principais mercados europeus e análises de THR & ILM.

(*) No caso dos Estados Unidos, trata-se de viagens à Europa
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De acordo com este método, os resultados obtidos indicam as seguintes prioridades:

Prioridade 1: Alemanha, Reino Unido e Escandinávia

Prioridade 2: Espanha e França

Prioridade 3: Itália, Holanda e EUA

2. CLIENTING

O componente Clienting do Modelo de Negócio corresponde a todas as

acções destinadas a atrair e fidelizar o público-alvo. Todas estas acTT ções são agru-

padas nas funções de comercialização e promoção, cuja eficácia é de vital importân-

cia num mercado cada vez mais segmentado e no qual intervém um número cres-

cente de concorrentes.

> Publicidade off e online
> Campanhas com clara orientação para o mercado que se pretende atingir.

> Revistas especializadas em viagens para o segmento de casais com filhos

adultos.

> Revistas especializadas em beleza e moda feminina parff a atrair as mulheres;

negócios e desportos para atrair os homens, etc.

> Meios tradicionais: diários, revistas, TV e rádio para o público em geral.

> Internet: anúncios em páginas especializadas em saúde, beleza, viagens e

desportos.

> Publi-reportagem

> Elaboração de um pressrr kit: oferff ta para os jornalistas – contém uma brochura

do produto, folhetff os dos diferff entes agentes privados, um CD com fotff os e

um dossier de imprensa. Deverá ser apresentado em forff matos de grande

qualidade e elegância para gerar um elevado impacto visual.

> Viagens de imprensa: realização de viagens com jornalistas para que

conheçam o destino e os seus produtos. Organizar viagens de grupo por

iniciativa do Turismo de Portugal, ip, e também viagens “à medida” do

jornalista. O objectivo é provocar a realização de reportagens e artigos na

imprensa geral e especializada, programas de rádio e televisão, artigos em

portais da internet, etc.

> Apresentações e eventos na origem. O Turismo de Portugal, ip, em colabo-

ração com as Delegações no estrangeiro realizará apresentações e trata-

mentos novos de spa & wellness, etc., a fim de dar a conhecer a oferff ta de

Saúde e Bem-Estar em Portugal, gerar interesse e provocar a publicação de

artigos e reportagens na imprensa geral e especializada.

SAÚDE & BEM-ESTAR 37



> Portal de turismo

> Criação de um portal na internet sobre Saúde e Bem-Estar,r que contenha

uma apresentação sobre as regiões, com uma grande e variada oferff ta de

tratamentos, links aos websites dos hotéis e centros que oferff ecem estes

serviços, tratamentos novos, visitas virtuais, etc.

> Procurar posicionar o portal nos principais motores de busca para que

apareça entre as primeiras páginas relacionadas tanto com a saúde como

com o bem-estar e culto do corpo.

> O portal deverá ter um elevado grau de interactividade, fotff os, vídeos e música,

a fim de transmitir as sensações que o visitante pode desfrutar uma vez no

destino.

> Programas de fidelização

> Criação do cartão ‘Wellness Portugal’. A soma de pontos será premiada com

viagens de fim-de-semana gratuitas de wellness para clientes frequentes.

3. O SISTEMA DE VALOR

> Mais valor por menos esforços

Para que um destino seja competitivo deve optimizar o que se oferff ece ao

turista e o que se pede em troca. Por outras palavras, um destino é competitivo

quanto mais valor der ao cliente e menos esforff ço lhe pedir.

A fórff mula Valor por Esforff ço é uma ferff ramenta útil para determinar todos os

elementos que forff mam o sistema de valor:

> Valor é o que recebe o cliente na sua viagem; resulta da soma das experiên-

cias, emoções e qualidade dos serviços.

> Esforff ço é o que se “pede”ao cliente e que se deve minimizar; resulta da soma

dos incómodos, inseguranças e preço pago.

Fórmula Valor por Esforço

Fonte: Modelo conceptual desenvolvido por THR

> Componentes que causam valor

Experiências:

Constituem o núcleo do valor e são compostas pela variedade, singularidade,

qualidade, sofisticação e simbologia das propostas que se oferff ecem ao

consumidor/turista.
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Conceptualmente existem 4 tipologias de experiências, definidas em função

do seu conteúdo e do papel que desempenha o cliente no seu desenvolvimento.

Tipos de experiências

Fonte: Modelo conceptual desenvolvido por THR

Pirâmide emocional:

Boa parte do valor que se oferff ece aos consumidores, e que forff ma parte da

experiência, reside na satisfação das suas necessidades emocionais. Por isso, o valor

recebido pode ser implementado mediante uma adequada gestão das emoções.

Fonte: Adaptação da Pirâmide de Maslow
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“Edutenimento”

Os clientes querem envolver-se

activamente, querem descobrir e

aprender algo, entretendo-se.

Experiências estéticas

Os clientes envolvem-se no

ambiente ou no evento de forff ma

passiva.

Experiências de escape

Os turistas querem realmente

ser parte integrante da activi-

dade ou experiência.

Contribuição

O cliente deseja sentir que a sua

viagem contribui com algo útil

para o destino visitado

Crescimento

O cliente deseja que a sua viagem lhe permita

aprender, desenrr volver-se e melhorar como pessoa.

Aceitação

O cliente deve sentir-se bem vindo e parte

integrante do destino visitado

Singularidade

Um serviço personalizado ao cliente, que faça

sentir que recebe um tratamento especial

Variedade

O turista gosta de ter ao seu alcance uma ampla variedade de opções entre as que elege

Segurança

O cliente deve ter a sensação de estar tudo sob controle e sentir-se seguro



Processos de serviço:

Os processos de serviço constituem a 3ª componente de valor e estão rela-

cionados com a eficiência e a qualidade com que são produzidos e prestados. No

processo de produção e prestação dos serviços intervêm elementos físicos, tec-

nológicos e humanos.

Componentes que representam esforços

Incomodidades:

As incomodidades estão relacionadas com a falta ou insuficiência de infra-

estruturas de acesso, deficiências nos serviços públicos, horários não adequados,

cenografia urbana ou natural degradada, ruídos, limpeza e higiene deficiente, etc.

Insegurança:

Situações de tipo psicológico, físico e/ou comercial que, em muitas ocasiões,

os visitantes sofrem. A confusão do tráfegoff automóvel, a falta dum sistff ema claro e

eficaz sem sinalização, a ausência de postos de turismo, a poluição estética, a ausên-

cia de transparência de tarifas de prff eços, o risco inerente perante a falta de garan-

tias de qualidade, etc., são alguns exemplos.

Preço:

O esforff ço não consiste tanto no custo em si mesmo, mas no eventual desequi-

líbrio entre o preço pago e a qualidade do serviço recebido (value for money) e nasyy

eventuais dificuldades para efecff tuar o pagamento: meios de pagamento não

aceites ou outras contingências. Embora sejam cada vez menos frequentes,

situações deste tipo ainda persistem em alguns destinos turísticos.

> Cada sector turístico requer uma relação específica de Valor x Esforço

Embora existam elementos e padrões comuns, o Sistema de Valor apresenta

algumas diferff enças e variações, com maior ou menor profundidade, em função das

características de cada sector turístico. Tal situTT ação verifica-se porque cada sector

turístico tem consumidores com necessidades e motivações específicas e, assim, o

valor oferff ecido é também o resultado de uma combinação específica de recursos,

tecnologia, actividades, etc. Por outro lado, determinados esfoff rços são melhor aceites

ou assumidos pelos consumidores de alguns sectores. Por exemplo, aos consumidores

de viagens de wellness é muito importante evitar incomodidades no transporte ou no

alojamento já que são elementos que contribuem para valorizar a experiência global

da sua viagem. Por outro lado, já os consumidores do sector Natureza estão mais

receptivos a aceitar certas deficiências ou incomodidades nos processos de serviços

em troca de uma experiência mais profunda em cenários naturais.

Assim, cada sector deve configurar um Sistema de Valor adaptado ao perV fil,

necessidades e motivações dos seus consumidores ou, pelo menos, dos seus

segmentos prioritários.
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> O Sistema de Valor para as viagens de wellness em Portugal deve centrar-se

na variedade e singularidade de experiências que produzam bem-estar,

bem como na harmonia e qualidade dos equipamentos e serviços turísticos

Segundo a opção estratégica de Portugal de concentrar os seus esforff ços na

estruturação de uma ampla e variada oferff ta de wellness, as experiências deveriam

conter um elevado conteúdo de singularidade e variedade, produzindo bem-estar

físico e psíquico aos clientes através dos mais variados tratamentos. Apresentam-se

a seguir alguns exemplos de tratamentos oferff ecidos por importantes wellness

destinations a nível internacional:

> Tratamentos: anti-stress, beleza, ”a dois”, “mãe e bebé”, adelgaçante,

anti-tabaco, etc.

> Banhos: hidromassagem, talassoterapia, etc.

> Massagens: distensão, drenagem linfática, reflexologia, shiatsu, tailandês, etc.

Estes tratamentos, entre muitos outros, devem ser combinados de maneira a

oferff ecer uma experiência única ao turista, i.e., devem ser realizados num ambiente

agradável como por exemplo: ar livre, em casa, na piscina, com vista para o mar, numr

vulcão, com música ambiente, etc.

O consumidor de viagens de wellness procura, além de tratamentos das mais

variadas tipologias, todo um cenário que proporcione uma sensação de comodi-

dade e bem-estar. Por esta razão, é fundamental oferff ecer o máximo de conforff to ao

turista (oferff ta sofisticada, recursos humanos especializados, alojamentos de quali-

dade e harmoniosos com a natureza, bons acessos, inforff mação clara e em diversos

idiomas, etc.) com o objectivo de obter a máxima satisfação na sua viagem.
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4. PRODUÇÃO DE VALOR

> Um processo complexo

No turismo em geral, e em cada um dos sectores turísticos em particular,r a

produção de valor requer o desenvolvimento de um amplo e complexo sistema de

recursos e atractivos turísticos, de infra-estruturas e equipamentos, de serviços e de

actividades que exige a intervenção de numerosos ‘actores’, quer do sector privado,

quer do sector público, em idênticas condições.

> A imprescindível cooperação entre os actores intervenientes

Em consequência, a capacidade do sistema turístico de Portugal em geral, e

de cada um dos sectores em particular,r para oferff ecer ao mercado uma óptima e

competitiva relação de Valor x Esforff ço requer a imprescindível e necessária

cooperação entre todos os actores intervenientes.

Não se trata só de uma cooperação bilateral entre sector público e sector

privado, mas também internamente no sector privado, assim como entre os

diversos actores da administração pública, a nível nacional, regional e local.

Marco para a cooperação entre o sector público e o sector privado, e interna-

mente em cada um, no processo de produção de valor
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Hotéis

Restaurantes

Transportes

Intermediários

Operadores

Fornecedores

Comércio
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Sector público

Administração

Central

Administração

Regional

Administração

Local

Políticas e accções globais

> Planeamento

> Legislação

> Infra-estruturas

> Equipamentos

> Formação

> Marketing global

> Etc...

Políticas e accções específicas

> Desenvolvimento de produto

> Melhoria da qualidade

> Atracção de investidores

> Formação específica

> Marketing segmentado

> Etc...



> 4 fases na cadeia de produção de valor

Na perspectiva do consumidor,r os componentes, ou elos da cadeia de

produção de valor “turístico”, podem agrupar-se, conceptualmente, em 4 fases:

> Preparação

> Chegar

> Estar

> Viver

A fase de “Preparação” é o primeiro elo da cadeia de produção e engloba

todas as actividades, procedimentos e agentes que intervêm no processo de procu-

ra de inforff mação prévia, de reserva e de compra da viagem pelo cliente. Alguns dos

factores que intervêm são: postos de turismo, portais de viagens na internet, agên-

cias de viagens, operadores turísticos generalistas ou especializados, centrais de

reserva, material promocional, clubes e associações de consumidores, etc. Ainda

que a maior parte dos serviços relacionados com esta função corresponda ao sector

privado, a administração pública está presente de uma forff ma notável através da

promoção e da comunicação que o destino realiza nos mercados de origem, por

meio de diversos instrumentos: campanhas publicitárias, divulgação de material

promocional, presença em feirff as, etc.

“Chegar” ao destino da viagem requer a utilização de meios e infra-estruturas

de transporte e de serviços relacionados (companhias aéreas, aeroportos, auto-

estradas, caminhos-de-ferff ro, portos, sistema de sinalização, etc.), alguns dos quais

são geridos directamente pela administração pública e outros competem ao sector

privado.

“Estar” integra a utilização de serviços tão diversos como alojamento, restau-

rantes, serviços de inforff mação turística, segurança, telecomunicações, transporte

local, comerciais, etc. Também aqui a responsabilidade é dividida entre o sector

público e o sector privado.

“Viver” constitui o núcleo do valor oferff ecido ao turista e está relacionado com

a qualidade, variedade e singularidade das experiências que ele pode viver e fruir.

Depende em grande medida da capacidade do sector privado para articular uma

oferff ta atractiva e diversificada, mas a responsabilidade da administração pública é

também elevada, na criação das condições gerais, no regulamento das actividades

e das empresas que operam, etc. Por exemplo, a gestão dos museus, o regulamento

dos horários do comércio, a limpeza e cuidado do ambiente urbano, etc., é, em boa

parte, uma responsabilidade da administração pública.
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> Nas viagens de wellness, a produção de valor deve concentrar-se

De acordo com o estabelecido no Sistema de Valor para as viagens de well-

ness, os esforff ços devem concentrar-se na criação de uma oferff ta de experiências

ampla e variada (que é o principal componente da função “Viver”), assim como na

redução de todos os elementos que possam reduzir o conforff to do turista (principal-

mente nas funções “Chegar” e “Estar”). Do ponto de vista da produção de valor deve

ser dada relevância à criação e facilitação das condições necessárias para que o vis-

itante possa fruir da sua estada nas melhores condições. Não quer isto dizer que as

restantes funções ou fases do processo de produção de valor não tenham importân-

cia, apenas que adquirem uma maior relevância quando relacionadas com as

funções “Estar” e “Viver”.

Turismo de Wellness: Peso relativo de cada fase do processo de produção de valor

Fonte: THR com base na inforff mação de mercado disponível

> Experiências

Ainda que as experiências sejam o factor que mais influi no conteúdo do valor

que o turista recebe, a maioria dos destinos de wellness não faz esforff ços suficientes

para enriquecer a sua oferff ta: oferff ecem um amplo leque de tratamentos, individuais

ou em forff ma de abonos, na sua forff ma pura, sem estarem combinados com outros

elementos, como por exemplo, o cenário natural.

Portugal deverá estruturar a sua oferff ta de wellness desenvolvendo um sis-

tema de experiências completo e exaustivo, de forff ma que os clientes possam viver

e desfrutar de uma ampla e variada gama de experiências.

De acordo com o perfil dos consumidores considerados mais apropriados

para realizar wellness em Portugal, conclui-se que as experiências mais adequadas a

desenvolver são as que têm uma forff te componente estética. A seguir descrevem-se

algumas propostas de experiências a desenvolver em Portugal:

Experiências Estéticas

> Tratamentos para o bem-estar físico, psíquico, emocional e espiritual

realizados em cenários naturais e com encanto. Por exemplo: massagens

em salas com vista para o mar, perr fumadas com aromas e decoração

quente, com temperatura agradável, etc.
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> Aplicar produtos de qualidade nos tratamentos que causem grandes

benefícios estéticos no cuidado físico do turista.

> Complementar os tratamentos com outras actividades que contribuam

para o bem-estar individual, massagens, salões de beleza, piscinas,

talassoterapia, descontracção, etc.

> Complementar a oferff ta de tratamentos com actividades de fitness e/ou

meditação, em locais especialmente projeco tados com monitores qualificados.

Além destas experiências, será conveniente que Portugal crie eventos destina-

dos a públicos com interesse mais específico, tal como semanas ou cursos temáti-

cos. Um bom exemplo será a criação de semanas temáticas relacionadas com a

talassoterapia onde se incluem apresentações de peritos internacionais, tratamen-

tos variados, visitas de descobrimento, etc.

Para os amantes do golfeff , será interessante o desenvolvimento de oferff tas que

incluam tratamentos de spa & wellness específicos para os que realizam esta activi-

dade. Para o segmento de mulheres com mais de 35 anos, um bom modo de atrair

a sua atenção é através do desenvolvimento de cursos de maquilhagem, aulas sobre

tratamentos preventivos do envelhecimento, cursos de nutrição e dietas, etc.

Em definitivo, Portugal deverá desenvolver uma linha de experiências com

elevado valor estético destinada ao público em geral e outras linhas mais específi-

cas para cada segmento de procura que se deseja captar.

> Pirâmide emocional

A percepção de valor por parte dos consumidores de produtos de wellness

pode ser aumentada mediante a gestão das suas emoções.

Com base nestas necessidades emocionais, Portugal deverá realizar actuações

que permitam estimular todo tipo de emoções, começando por satisfazer plena-

mente as emoções mais essenciais e ir avançando para a satisfação das emoções

mais complexas e sofisticadas.

Porém, a oferff ta portuguesa de produtos de wellness deverá concentrar maioritariamente

a sua atenção na satisfação das necessidades dos clientes relacionadas com:

> Variedade

> Singularidade

> Aceitação
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Nas necessidades relacionadas com a variedade, vários destinos de wellness

contam com muitas opções de centros de spa & wellness situados em diversas

regiões do país. Por exemplo: Espanha conta com uma grande variedade de hotéis

com spa, wellness e balneários situados nas principais províncias receptoras de

turismo (Catalunha, Valência, Andaluzia, GVV aliza, etc.).

Portugal deverá criar condições favoráveis para a implementação, ampliação

e melhoramento de centros de spa, wellness, balneários termais e terapias variadas,

com o objecb tivo de ser considerado um wellness destination de nível internacional, e

assim poder oferff ecer uma combinação de variedade e qualidade de tratamentos

aos seus clientes.

É importante estimular a pesquisa em matéria de desenvolvimento e

inovação de tratamentos e técnicas de última geração que marquem tendências no

sector do wellness, para que Portugal mantenha a sua notoriedade no mercado

internacional.

Relativamente à singularidade, outros destinos oferff ecem experiências de

spa & wellness adaptadas aos requisitos do cliente, dando especial atenção ao trata-

mento personalizado. Um bom exemplo é o centro de estética masculina Logic Men

em Valência, que ofVV erff ece tratamentos exclusivos para homens. As instalações são

criadas para que o homem se sinta conforff tável, os tratamentos são específicos para

eles, as esteticistas que o atendem estão forff madas especialmente no conhecimen-

to da pele masculina e nas suas características particulares.

Considerando a sensação de singularidade do cliente, Portugal deverá, em

primeiro lugar, implemenrr tar um sistema de compra de tratamentos de wellness

onde o cliente possa fazer o seu próprio pacote de acordo com as suas necessi-

dades. Para alcançar este objectivo, é importante que os centros que realizam estes

tratamentos estejam sensibilizados para a importância de oferff ecer pacotes à medi-

da do cliente, e para o trabalho ‘em equipa‘ ’. Em relação aos balneários termais, este

factor é de crucial importância uma vez que, actualmente, os centros existentes em

Portugal oferff ecem, na sua maioria, serviços standards a todo o tipo de cliente.

Em matéria de aceitação, outros destinos realizam acções no sentido de con-

tratar pessoal altamente qualificado e com capacidade para falarem vários idiomas

para que o cliente se sinta compreendido. Exemplos de centros de spa & wellness

que actuam nesta linha: Die Best Wellness Hotels, Áustria.

Portugal, neste âmbito, deverá fomentar a contratação de pessoal altamente

qualificado e com capacidade para falar vários idiomas, bem como promover cursos

gratuitos para melhorar a qualidade dos RH do sector.
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> Qualidade nos processos de serviços

A qualidade dos processos dos serviços é decisiva para uma boa valorização

do produto por parte do turista.

As acções que mais se destacam para melhorar a qualidade dos processos de

serviços, comparando com outros destinos, são as seguintes:

> Criação de selos que diferff enciam a sua oferff ta. Por exemplo: “Wellness Basic

Program”, “Janus Wellness Vital”, “” O mundo de Wellness”, Siófokff , Budapeste.

> Criação de organismos mistos, públicos ou privados, que façam a gestão correc-

ta do desempenho do sector. Prr or exempxx lo: “The Califorff nia Wellness FWW oundation”.

> Criação e implementação de cursos baseados na gestão de centros de spa &

wellness. Por exemplo: “Técnico especializado em spa & wellness’ promovi-

do pelo Centro Andaluz de Formação Integral das Indústrias de Lazer.

> Realização de campanhas promocionais nos mercados emissores para infor-ff

mar sobre a sua oferff ta de turismo de spa & wellness. Por exemplo: campan-

ha de posicionamento das Antilhas Francesas com inforff mação sobre a ofer-ff

ta de alojamento com serviços privilegiados de spa & wellness.

> Não foi idenff tificada uma política comercial comum a um destino, a não ser

a que cada hotel com serviços de spa & wellness promove, ou centro de spa

& wellness, destacando-a de outras oferff tas no destino.

Portugal deverá, a fim de melhorar a qualidade dos processos de serviços da

sua oferff ta de wellness, actuar de acordo com as seguintes directrizes:

> Desenvolver selos para tratamentos específicos de bem-estar físico,

psíquico, emocional e espiritual que diferff enciam a oferff ta de Portugal dos

seus concorrentes. Por exemplo: ‘The unique wellness in Portugal’, ‘Portugal

wellness a la carte’, ‘Portugal wellness man care’, etc.

> Criação do clube de produto que agrupe, sob a marca ‘Wellness Portugal’, os’

melhores centros de spa & wellness e termalismo do destino.

> Realização de um esforff ço conjunto entre os sectores público e privado para

a criação de cursos de gestão técnica e operativa de centros de spa & well-

ness para os RH do sector.

> Dar a conhecer a oferff ta de wellness em Portugal melhorando a cadeia de

distribuição do produto. Por exemplo: fomenff tar a criação de operadores

especializados no sector nos principais países emissores.

> Realização de um esforff ço conjunto entre os sectores público e privado para

padronizar políticas de preços, conteúdo de inforff mação, processos de reser-

vas e cancelamentos, entre outras variáveis de impacto no processo de

serviços de spa & wellness em Portugal.
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É de importância crucial garantir a qualidade de processos de serviços, sobre-

tudo para os consumidores de wellness destinations. Os clientes que consomem este

tipo de produto procuram, entre outras coisas, facilidade na gestão do pack de trata-

mentos dos diversos centros de wellness e homogeneidade na qualidade dos

serviços e da inforff mação recebida.

> Incomodidades

As incomodidades que um turista sofre quando realiza uma viagem de well-

ness são muito prejudiciais a uma boa valorização do destino. Neste sentido, os des-

tinos devem elaborar medidas com o objectivo de reduzir estas incomodidades e,

consequentemente, os esforff ços sentidos pelos turistas.

Entre as principais medidas para reduzir as incomodidades dos turistas, exis-

tem destinos que se esforff çam para adoptar padrões de qualidade, como por exem-

plo a certificação Q de qualidade turística em hotéis com spa, wellness e balneários

nas regiões de Espanha.

Portugal deverá igualmente criar uma certificação de qualidade na oferff ta de

centros de spa, ao nível das infra-estruturas, equipamentos e tratamentos, a fim de

conseguir uma clara diferff enciação dos seus concorrentes e uma maior satisfação

dos turistas.

Outra medida que reduzirá o esforff ço do turista é a existência de hotéis sufi-

cientes nas proximidades dos centros de spa & wellness. A proximidade do aloja-

mento não só irá diminuir a incomodidade do consumidor,rr mas irá também permi-

tir ao sector realizar oferff tas em conjunto, beneficiando o alojamento e o centro.

A própria definição de wellness destination compreende uma menor incomo-

didade do turista, já que prevê a concentração de centros especializados numa

determinada zona, proporcionando ao turista a possibilidade de realizar tratamen-

tos diversificados e deslocando-se o menos possível.

Outras acções para reduzir as incomodidades dos turistas são:

> Assegurar transportes conforff táveis para os transfersff dos turistas.

> Criar itinerários (autocarro, eléctrico ou mini bus) que ligam os vários centros

de wellness aos alojamentos da zona.

> Assegurar estradas com infra-estruturas em óptimas condições.

> Realizar acordos com companhias aéreas, a fim de assegurar uma boa fre-

quência de voos desde os principais mercados emissores.

> Implementar um sistema de reservas único, onde o cliente possa criar o seu

próprio pack de tratamentos, e com a possibilidade de optar entre contratar

serviços de vários centros de wellness ou juntá-los num único pack.
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> Incentivar os centros de spa & wellness a adaptar infra-estruturas, equipa-

mentos, tratamentos e serviços para pessoas com incapacidade psico-física.

> Controlar os índices de contaminação ambiental, odores, ruídos e outros

factores que perturbem o conforff to do turista no destino.

> Inseguranças

Outros elementos que contribuem para reduzir os esforf ços do turista

relacionam-se com a redução ou neutralização da sensação de insegurança física,

psíquica e comercial que os turistas recebem.

Outros destinos de wellness reduzem a sensação de insegurança percepcionada

pelos turistas, através das seguintes acções:

> Ofeff recem inforff mação detalhada sobre a oferff ta de spa & wellness do

destino, com uma completa base de dados sobre a oferff ta, como aceder à

oferta, mapas, características e facilidades de reserva. Por exemplo:

www.seekwellness.com, nos Estados Unidos.

> Promovem a sua oferff ta afirmando-se como o destino ‘mais seguro’ para des-

frutar da sua estância e realizar tratamentos de wellness. Por exemplo: Hotel

Son Brull em Maiorca.

Neste sentido, propõe-se a Portugal seguir as seguintes linhas de actuação:

> Criar o portal oficial de wellness em Portugal, assegurando a veracidade e

actualidade da inforff mação e comunicado, de forff ma clara, toda a oferff ta de

spa, wellness e termalismo do destino.

> Implementar o controle contínuo da segurança das estruturas (alojamento,

centros de spa & wellness, facilidades complementares, tais como piscinas,

etc.), certificação com selos de qualidade que devem ser colocados nos

escaparates do centro ou do hotel.

> Desenvolver uma sinalização standard para os centros de spa & wellness em

todo o território, de forff ma a orientar os turistas.

> Implementar serviços de emergência médica específicos para os clientes

dos centros e dos hotéis.

> Assegurar um elevado grau de qualificação e profissionalismo dos técnicos

que realizam tratamentos.

> Realizar controles de qualidade rigorosos dos produtos cosméticos, termais

e de banho que são vendidos nas lojas dos centros de wellness.
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> Preço

As acções mais habituais implementadas por outros destinos em matéria de

política de preços são a estruturação de oferff tas combinadas de tratamentos na

forma de pacotes.

Portugal deverá implementar uma política específica de preços com o

objectivo de criar no cliente uma percepção equilibrada do esforff ço realizado no

gasto em relação ao valor recebido. Neste sentido, propõem-se as seguintes acções:

> Implementar uma política de preço uniforff me para os centros de wellness e

balneários termais, agrupando a oferff ta de acordo com o grau de sofisti-

cação dos tratamentos e qualidade de serviços prestados:

> “Preço standard”: estima-se com base na média do mercado. Aplica-se a

estabelecimentos cuja oferff ta de tratamentos é pouco sofisticada e a

qualidade é similar à média do mercado.

> “Preço Plus”: estima-se com base no preço standard mais 20%. Aplica-se a

estabelecimentos cuja oferff ta de tratamentos é sofisticada e variada,

oferff ecendo uma qualidade superior à média do mercado.

> “Preço Premium”: estima-se com base no “preço plus” mais 20%. Aplica-se a

estabelecimentos cuja oferff ta de tratamentos é sofisticada, variada e

oferff ece serviços de luxo ao turista.

> Criar assinaturas que combinem tratamentos em vários centros de spa & wellness.

> Criar um leque de tarifas diferff enciadas para cada tipo de cliente. Por exemplo:

>“Day Card”: utilização de todas as instalações de um centro de spa durante 1 dia;

> “Day Card Plus”: utilização de todas as instalações de diversos centros

associados durante 1 dia;

>“3-hour card”: utilização das instalações de um centro de spa durante 3 horas;

>“Family card”: utilização das instalações de um centro de spa por toda a família;

> Outros exemplos: assinaturas de 3 e 5 dias, entrada nocturna, pack de

massagens + spa, etc.

> Criar oferff tas de pacotes de viagens para realizar Saúde e Bem-Estar em

Portugal 2 x 1, em época baixa.
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1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

As estratégias no turismo relacionam-se estritamente com o aspecto

territorial e com a conveniência em concentrar geograficamente o desenvolvimento

de produtos através de clusters, justificadas por:

> A complexidade da indústria turística na qual intervêm diversos actores e

factores, cuja complementaridade requer um sistema de estreitas relações.

> A criação de sinergias entre as empresas que operam no mesmo âmbito e que

podem partilhar directa ou indirectamente funções empresariais: fornecimen-

to, comercialização, formação e gestão de recursos humanos, etc.

> A maior visibilidade internacional criada pela aglomeração de serviços e um

posicionamento distintivo forff te.

> A optimização do tempo “útil” dos turistas reduzindo a duração dos trans-

portes (o que afecff ta a sua experiência de viagem e a sua percepção do

valor).

Os países concorrentes de Portugal no sector de wellness estruturaram a sua

oferff ta em clusters turísticos.

Clusters de wellness em alguns países concorrentes

Espanha França

• talunha • Comunidade • Bretanha, Região • Languedoque

• Canárias Valenciana de Loire, Poitou -Roussillon,

• País Basco/Rioja • Córdoba, Sevilha, Charentes, Aquitaine Provence –Alpes

e Navarra Cádis e Málaga • Lorraine Cote d’A’ zur,

• Baleares Riviera Cote d’Azur
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O desenvolvimento da oferff ta de turismo de wellness em Portugal irá ser con-

cretizado de forff ma diferff enciada nas regiões tendo em conta vários factores:

> As perspectivas de desenvolvimento de um wellness destination, ou seja, uma

área com uma quantidade e variedade de oferff ta suficiente para ser recon-

hecida internacionalmente como destino específico de turismo de bem-

estar.

> As condições para o desenvolvimento de wellness facilities, ou seja, uma

série de instalações de spa e fitness, mais ou menos integradas nos hotéis

do destino.

> A existência de estâncias termais, a tradição e a experiência nos tratamentos

de wellness e nos processos de gestão das instalações.

> As condições necessárias ao desenvolvimento de uma oferff ta de wellness

competitiva, que faça rf eferff ência às condições físicas (cenário agradável e

descontraído, apropriado para o bem-estar dos turistas, acessibilidade, etc.)

e económicas (disponibilidade de recursos humanos especializados,

existência de operadores especializados, etc.).

> A concentração territorial da oferff ta, para optimizar a eficácia e a rentabili-

dade dos esforff ços dirigidos a solucionar as deficiências e carências compet-

itivas actuais.

> O consenso entre os peritos e empresários portugueses de wellness na

definição das áreas de maior potencial de desenvolvimento.

A prioridade de desenvolvimento de wellness em Portugal é a seguinte:

1ª Prioridade:

Açores

Madeira

2ª Prioridade:

Porto e Norte

Centro

Lisboa

Alenteje o

Algarve
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2. FASES DE DESENVOLVIMENTO

Numa perspectiva de desenvolvimento gradual e equilibrado de um sector

turístico podem identificar-se várias fases de crescimento, até este conseguir um

desempenho competitivo. Estas fases não têm os limites estabelecidos de forff ma

clara e estrita, nem uma fase começa necessariamente a seguir à que a precede. São

antes etapas de um processo dinâmico e interrelacionado, em que as diferff enças são

de intensidade ou ênfase no conteúdo do trabalho a realizar.

As fases são as seguintes:

1) Planeamento: Enfoqff ue na criação das condições básicas para o desenvol-

vimento do produto: ordenamento do território, regulamentação da activi-

dade, valorização dos recursos e atracções, criação de infra-estruturas e

equipamentos, etc.

2) Desenvolvimento da oferta: Enfoqff ue na estruturação das componentes

básicas, complementares e periférff icas que integram o produto para

articular um significativo volume de oferff ta.

3) Reforço da competitividade: Enfoqff ue na melhoria da cadeia de valor do

produto através da inovação tecnológica, melhoria da qualidade dos

serviços, capacitação dos recursos humanos, etc.

4) Diversificação e aprofundamento da oferta: Enfoqff ue na diversificação,

aprofundamento e sofisticação da oferff ta para satisfazer as novas necessida-

des e motivações, novos segmentos da procura, etc.

5) Marketkk ing: Enfoqff ue na melhoria da eficácia e rentabilidade da promoção e

comercialização do produto para penetrar em novos mercados e segmentos.

De acordo com estas fases de crescimento e tendo em conta o estado actual

de desenvolvimento do sector em cada um dos destinos prioritários, os esforff ços e

recursos devem concentrar-se nas seguintes linhas de actuação:
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Região Linhas de actuação

As Ilhas dos Açores têm actualmente uma oferff ta limitada para o

turismo de wellness, concentrada nalguns tratamentos possíveis

de serem realizados em hotéis de categoria elevada.

No entanto, as condições climáticas favoráveis, os recursos

geotérmicos e o cenário agradável são factores que configuram

um forff te potencial para o sector.

Além disso, os projectos existentes ou em recuperação (e.g. e

estabelecimento termal em São Miguel) de centros de

wellness fazem prever o desenvolvimento de uma oferff ta variada

e sofisticada.

A estratégia deveria ser direccionada para planear o

desenvolvimento da oferff ta, através da estruturação dos produtos,

criação de uma oferff ta de serviços de qualidade e forff mação dos

recursos humanos para a especialização do sector de wellness.

O desenvolvimento do turismo de wellness na Ilha de Madeira

está numa fase avançada e existem estruturas de grande

qualidade que oferff ecem serviços ao nível dos mais elevados

standards internacionais.

Porém, a quantidade e variedade da oferff ta existente não faz

com que seja considerado como um wellness destww inationtt .

Recentemente, 16 empresas que trabalham no sector

reuniram-se, com o objectivo de, sobretudo, fazer promoção

conjunta (foi publicado uma brff ochura específica de wellness);

contudo, uma rede de centros de bem-estar,rr e um sistema

cooperativo procurando inovar o produto e criar novas

experiências, poderia constituir o primeiro passo para

o desenvolvimento.

A estratégia de crescimento deverá estar orientada para a

estruturação da Madeira como um wellness destinationww , através da

sofisticação da oferff ta, a melhoria constante da qualidade,

a forff mação de recursos humanos especializados e uma forff te

acção de marketing para posicionar a ilha entre os destinos

mais reconhecidos internacionalmente.

Grande parte da oferff ta de wellness está concentrada em

estabelecimentos hoteleiros de 4 e 5 estrelas. Com o objecb tivo

de posicionar-se internacionalmente como destino de wellness

facilities, Lisboa deve actuar de forff ma a estimular os empresários

para a criação de tratamentos inovadores, com elevado valor

experimental, e investir na construção de instalações modernas.

Actualmente a oferff ta de produtos turísticos de wellness no

Alentejo é limitada.

Nesta fase, é necessário criar condições favoráveis ao desenvolvi-

mento de uma oferff ta variada e de qualidade de centros de wellness,

alojamentos com estruturas de spa/fitness e outros equipamen-

tos que sirvam de serviços complementares aos turistas.

Açores

Madeira

Lisboa

Alentejo

Fase

Desenvolvimento

da oferff ta

Diversificação e

aprofundamento

da oferff ta

Diversificação

e aprofundamento

da oferff ta

Desenvolvimento

da oferff ta

QUADRO 11: Linhas de actuação para o desenvolvimento do sector do Turismo

de Saúde e Bem-Estar nos destinos prioritários
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Região Linhas de actuação

Grande parte das instalações de spa & wellness encontradas em

Portugal está concentrada na região do Algarve, em complexos

turísticos de renome internacional. Porém, os tratamentos e

serviços oferff ecidos nestes centros não se diferff enciam

substancialmente dos oferff ecidos pelos principais concorrentes

internacionais deste sector. Por esta razão, é importante incenti-

var os empresários a realizar esforff ços na I&D, especialmente

combinando produtos e técnicas tradicionais portuguesas

com técnicas inovadoras e de última geração.

Nesta região é perceptível a existência de uma insuficiente

modernização dos equipamentos termais, assim como diferff entes

fases de desenvolvimento da oferff ta termal.

Por isso, em primeiro lugar,rr é necessário actuar na modernização

destes equipamentos e também na oferff ta hoteleira

e gastronómica situada nas proximidades das estâncias termais.

Na região Centro existe uma grande concentração de estâncias

termais muito focalizadasff na área da saúde. A fim de alterar esta

situação, é necessário centralizar o desenvolvimento da oferff ta

na requalificação progressiva e na modernização da oferff ta

dos balneários existentes, com base no desenvolvimento de

experiências originais e inovadoras de termalismo e na criação

de uma rede que integre todos as estâncias termais, assim como

wellness fww aciff lities.

Algarve

Porto e Norte

Centro

Fase

Diversificação e

aprofundamento

da oferff ta

Desenvolvimento

da ofeff rta

Desenvolvimento

da oferff ta

> Velocidade de crescimento (estimativa)

Tendo em consideração o grau de desenvolvimento actual do sector do

turismo de Saúde e Bem-Estar em Portugal, e tendo como base um horizonte de 10

anos, a velocidade de crescimento deste sector pode estabelecer-se numa taxa de

crescimento anual acumulado de 8%, com um aumento linear de 110%.

A taxa de crescimento anual acumulada estimada para Portugal situa-se no

ponto intermédio das previsões de crescimento deste mercado a nível internacional

(5-10%), pois há que considerar que Portugal parte de um volume de actividade

reduzido neste sector – pelo que o potencial de crescimento é relativamente maior e

mais rápido que noutros destinos já consolidados – e o custo dos investimentos

necessários ao desenvolvimento de projectos volumosos é elevado, o que pode

provocar um crescimento relativamente mais lento do que o do conjunto do mercado.



Taxa de crescimento do sector do Turismo de Saúde e Bem-Estar em Portugal

3. REFORÇO DA COMPETITIVIDADE

A competitividade de Portugal no sector é actualmente limitada, principal-

mente devido à insuficiente quantidade e variedade de centros de wellness e da

reduzida concentração da oferff ta em determinadas zonas ou regiões do país.

O quadro seguinte avalia o grau actual de cumprimento de Portugal em

relação aos requisitos chave para um destino de wellness.

QUADRO 12: Cumprimento actual de Portugal dos requisitos chave para um

destino de wellness
Requisitos chave Grau de

cumprimento actual

Forte concentração de centros com instalações,

equipamentos e serviços especializados de elevado nível

Singularidade e sofisticação dos serviços/experiências oferff ecidas

Presença de marcas internacionais

Elevada qualidade da arquitectura, desenho e áreas envolventes

às instalações

Utilização de tecnologia de vanguarda nos equipamentos especializados

Cenário natural de singular beleza

Meio ambiente confortável, tranquilo e seguro

Alojamento de elevada qualidade, com atributos

de singularidade e personalidade

Oferta complementar (comercial, gastronómica, lúdica, etc.)

variada e de qualidade

Fonte: Análise de THR
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Ainda que Portugal disponha de uma oferff ta relativamente reduzida de aloja-

mento, restauração e centros de wellness de qualidade internacional, as regiões

contam com recursos de base adequados ao desenvolvimento de uma oferff ta sofisti-

cada de wellness de forff ma a posicionar-se como uma marca forff te no mercado inter-

nacional de destinos wellness facilitiesff .

Para que tal aconteça, é necessário melhorar as condições da oferff ta de

wellness, no sentido de qualificar os RH, gestão empresarial, imagem de marca, etc.

e também de oferff ecer serviços complementares e periférff icos de qualidade, como

por exemplo, alojamento e restauração.

Só quando os destinos de Portugal conseguirem melhorar e forff talecer estas

condições, reunir massa crítica de instalações e uma oferff ta de qualidade, é que

estarão preparados para fazer um upgrade da sua oferta e, gradualmente,

posicionar-se internacionalmente como wellness destinations.

4. INSTRUMENTOS DE APOIO

Para regular,r ordenar e estimular o desenvolvimento do produto Turismo de

Saúde e Bem-Estar é necessário a implementação de uma série de instrumentos:

> Criação do Product Manager do produto Turismo de Saúde e Bem-Estar na

estrutura do Turismo de Portugal, ip.

> Organização de “Clubes de Produto” de Turismo de Saúde e Bem-Estar,r um

por cada Região e um de âmbito nacional. Os Clubes, forff mados por todas as

empresas e organismos relacionados com as diversas componentes da

cadeia de produção, irão ocupar-se da definição das estratégias e imple-

mentar as acções de desenvolvimento e marketing. O Clube de âmbito

nacional pode ser coordenado pelo Turismo de Portugal, ip, através do

Product Manager respectivo. Os Clubes de âmbito regional definirão o seu

próprio posicionamento distintivo, para evitar a concorrência interna entre

os vários clusters portugueses.

> Colaboração com as instituições responsáveis pela Educação, a fim de intro-

duzir cursos de forff mação específicos de profissionais de wellness nas esco-

las de hotelaria e turismo, e criar um sistema de categorias dos profissionais.

> Criação de um grupo de estudo forff mado por peritos e universitários das

áreas de medicina, fisioterapia, sociologia, psicologia, alimentação, agrono-

mia e turismo, para desenvolver tratamentos e experiências inovadoras, de

modo a serem aplicados nas instalações portuguesas, criando um posicio-

namento distintivo do país baseado na inovação.

> Criação de linhas de crédito e subsídios para financiar programas de reforff ço

competitivo, desenvolvimento de produtos, investimentos em equipamen-

tos, renovação de instalações, etc.



> Organização de um amplo programa de viagens de benchmarking para

operadores portugueses do sector, cr om o objectivo de estimular a inovação

e dar a conhecer as melhores práticas e novos tratamentos existentes nos

destinos líderes do mercado.

> Promoção do investimento nas instalações de wellness em Portugal e facilitar

a inforff mação para simplificar o investimento a operadores estrangeiros

especializados, reconhecidos como profissionais e inovadores.

> Estabelecimento de um sistema de labels, ou certificados de qualidade, que

certifiquem o cumprimento de standards estabelecidos para centros de

wellness, instalações, tratamentos, alojamento, empresas operadoras e

outros factores da cadeia de valor do Turismo de Saúde e Bem-Estar.

> Adequação da legislação à realidade e às necessidades dos operadores

turísticos, agilizando a burocracia na gestão das empresas, regulamentando

o uso sustentável das águas termais, as condições de higiene e segurança

nas instalações, etc.

> Publicação de uma newsletter dirigida aos operadores portugueses de

wellness, com informação regular sobre os mercados emissores,

oportunidades de negócio, tendências da procura, “boas práticas”, et” c.

> Realização de seminários periódicos para corpos directivos e empresários

do sector de wellness para orientá-los sobre as novas tendências do sector

em relação aos tratamentos, instrumentos de marketing e ferff ramentas de

gestão.

> Elaboração de um inventário completo sobre a oferff ta (centros, hotéis com

instalações adequadas, recursos termais, actividades, operadores, profissio-

nais, etc.), intermediários, meios de comunicação especializados e clientela

habitual.

> Desenvolvimento de uma rede nacional das estâncias termais e instalações

de wellness de modo a partilhar inforff mação, cooperar em algumas funções

da empresa (compra, gestão dos recursos humanos, etc.) e permitir, porrr

exemplo, aos clientes de um centro reservar tratamentos em qualquer

outro centro do país.

> Desenvolvimento de um franchisingrr : uma marca de lojas especializadas de

produtos wellness portugueses, utilizados nos mesmos centros; as lojas e os

produtos, para além de oferff ecer melhor valor aos turistas, tendem a

fidelizar os clientes e, no caso de se abrir sucursais nos mercados estratégicos,

apoiam a promoção do Turismo de Saúde e Bem-Estar de Portugal.

> Elaborar um Plano de Marketing específico de Saúde e Bem-Estar em

Portugal, que sirva como referff ência para a promoção e comercialização da

oferff ta portuguesa, coordenando os recursos e esforff ços do sector público e

do sector privado.
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