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Distribuição 
Turística
TURISMO EQUESTRE DE PORTUGAL

COFINANCIADO POR:
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Para operar no Setor do Turismo 
Equestre, deve cumprir a legislação 
em vigor e estar registado como:

• Agência de Viagens
• Entidade de Hotelaria (alojamento)
• Empresa Promotora de Animação Turística 

Deve ainda informar-se sobre os requisitos 
técnicos e legislação em vigor no que respeita 
ao setor equestre e ao bem-estar animal.

TIPOS DE 
DISTRIBUIÇÃO TURÍSTICA
A distribuição pode ser direta ou indireta, dependendo se utiliza ou não intermediários 
e de acordo com as seguintes características:

DISTRIBUIÇÃO DIRETA

Vantagens: mais rápida, contemplando apenas uma transação; mais lucrativa 
por não se pagarem comissões; garante uma maior flexibilidade da personaliza-
ção do produto e oferece um maior controlo ao consumidor que, geralmente, 
prefere comprar diretamente ao fornecedor.

Desvantagens: obriga o fornecedor a dispor de uma força efetiva de vendas 
maior; no caso de vender exclusivamente de forma direta, encerra a possibili-
dade de perda de clientes que vão às agências de viagens; Se utilizar os dois 
meios de distribuição, oferecendo vantagens na compra direta, por outro lado, 
arrisca-se a desagradar ao intermediário.

DISTRIBUIÇÃO INDIRETA 

Vantagens para o consumidor: aconselhamento profissional; mais variedade, 
diferentes fornecedores, maior leque de ofertas; preço mais baixo; um único 
pagamento para vários produtos; poupança de tempo.

Vantagens para o fornecedor: poupança nos custos pela redução da sua 
equipa de vendas; poupança de custos em promoção; pagamento adiantado 
de uma parte da verba do negócio.

TIPOS DE 
INTERMEDIÁRIOS 

OPERADORES TURÍSTICOS 
(grossistas)

Organizam viagens individuais 
ou de grupo que combinam 
diferentes bens e serviços 
adquiridos aos respetivos 
produtores. Vendem através da 
sua rede própria de distribuição 
ou por intermédio de agências  
de viagens.

AGÊNCIAS DE VIAGENS
(retalhistas)

Compram serviços de viagens 
antecipadamente para venderem 
de novo ao consumidor final 
e são o canal mais imediato 
de distribuição entre a oferta 
e a procura. Tratam-se de 
especialistas em viagens, que 
aconselham os seus clientes.

ORGANISMOS OFICIAIS

Criam e lançam campanhas de 
promoção, publicam e distribuem 
literatura promocional; facilitam 
reservas aos consumidores  
e disponibilizam informações que 
permitem uma melhor aproximação 
entre o consumidor e os produtores, 
atuando como verdadeiros 
intermediários.

DISTRIBUIÇÃO TURÍSTICA 
À semelhança da esmagadora maioria das indústrias, para desenvolver um projeto no Tu-
rismo é preciso dominar todos os processos, da conceção à comercialização dos produtos. 

Dominar os sistemas de distribuição, as taxas recomendadas de comissão e as funções 
dos diferentes agentes são fatores essenciais para desenvolver um negócio de Turismo 
Equestre sustentável e rentável. 

OPERADORES

DA PRODUÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO
A distribuição turística é o processo por que passa um bem de consumo desde que é 
produzido até ao momento em que é posto à venda. Para tal, é necessário que existam 
canais de distribuição, sistemas de relações ou várias combinações de organizações, atra-
vés dos quais o produtor vende o seu produto ao consumidor.
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