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Atualmente, as empresas 
vivem um tempo de 
constantes desafi os, 
em que a capacidade 
de responder às demandas 
do ambiente externo 
pode determinar a 
sobrevivência empresarial. 

A evolução tecnológica 
e o modelo econômico 
globalizado exigem agilidade 
e fl exibilidade organizacional 
para a correta tomada de decisões 
frente a uma concorrência 
cada vez mais acirrada.
Neste contexto, as empresas 

estão adotando práticas 
e conceitos da Inteligência 
Competitiva como forma 
de identifi car oportunidades, 
ameaças, pontos fortes e fracos, 
maximizando suas chances 
de sucesso através da sistematização 
de estratégias de mercado.

O Desafi o das Mudanças

Inteligência Competitiva: o que é isso?
Inteligência Competitiva é um programa sistemático de coleta e análise da informação sobre atividades dos 
concorrentes e tendências gerais dos negócios, visando atingir as metas da empresa, conforme defi nição de 
Larry Kahaner, membro da SCIP – Strategic and Competitive Intelligence Professionals (www.scip.org).

O Mercado de Agências 
de Viagens e o Cliente Fiel

A primeira viagem de turismo 
de que se tem notícia foi um trem 
fretado pelo inglês Thomas Cook, 
em 1841, levando centenas de 
pessoas para um congresso em 
Leicester. De lá para cá, o mercado 
foi crescendo, transformando-se 
e hoje passa por um momento 
extremamente delicado quanto 
às suas competências e razão de 
ser. Não bastasse a concorrência 
de mercado, caracterizada pela 
polarização competitiva entre 

grandes e pequenas empresas 
de turismo, o setor de Agenciamento 
de Viagens tem bons motivos para 
se preocupar e precisa mobilizar-
se com urgência. Esse desafi o 
que o setor de Viagens enfrenta 
no novo século tem refl exos no 
perfi l tradicional do Agente de 
Viagens, que deixa de ser marcado 
pela intermediação dos serviços e 
assinala um reposicionamento nas 
relações profi ssionais e de mercado.

Se, por um lado, a disseminação 

do uso da internet como ferramenta 
de compra e venda de serviços 
e produtos turísticos vem 
ameaçando a própria continuidade 
das Agências de Viagens, por outro 
é possível perceber o enorme 
potencial dessa mesma ferramenta 
como alavanca para novos negócios. 
O mercado de viagens on-line hoje 
é estimado em US$ 35 bilhões e 
deverá dobrar nos próximos três anos, 
com mais setores se beneficiando 
do comércio eletrônico. (*)
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(*) FONTE: Alex Kyriakidis, Diretor Global da área de Turismo, Hospitalidade e Lazer da Deloitte, consultoria empresarial.

Você, que sabia da sua viagem, 
pensou em localizá-lo? Ou, como 
um “mero vendedor de pacotes 
alheios”, você achou que isso não 
era problema seu? Pense no conforto 
psicológico de seu cliente ao ouvir 
sua voz dizendo: precisa de ajuda? 
Mesmo que você não pudesse fazer 
nada, o efeito positivo da iniciativa 

seria um diferencial que faria seu 
cliente falar bem de você toda 
vez que pensasse nos problemas 
pelos quais passou. Idem para 
qualquer outra catástrofe que vem 
incomodando, e muito, o mercado de 
turismo nacional e internacional.

Quem incorpora a Inteligência 
Competitiva na sua vida empresarial 

torna-se proativo, pois ela obriga 
a algum tipo de atitude em resposta 
às informações que são recebidas 
diariamente. O uso correto e 
sistematizado das técnicas de 
aquisição, tratamento e análise 
dos dados com foco no ambiente 
externo é a base da Inteligência 
Competitiva.

LEMBRE-SE:

• Cruzar esses subsídios
• Usá-los como diferencial competitivo de forma inteligente

A primeira viagem de t

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 
NAS AGÊNCIAS DE VIAGENS
O mercado de Agências de 
Viagens, por suas características 
operacionais, apresenta um alto grau 
de vulnerabilidade e precisa, com 
urgência, apoderar-se de ferramentas 
que lhe garantam a sobrevivência, 
sob pena de desaparecer diante 
de diversas ameaças como, por 
exemplo, as comercializações 
diretas e on-line, que unem cliente e 
produtos sem qualquer intermediário.

É preciso, pois, conhecer o que a 
Inteligência Competitiva pode fazer 
pelas Agências de Viagens brasileiras, 
com vistas a conquistar e garantir 
uma posição competitiva favorável, 
principalmente neste momento em 
que os olhos do mundo se voltam 

para o Brasil como sede 
da próxima Copa do Mundo. 

Através da Inteligência 
Competitiva é possível antecipar-
se às tendências mercadológicas 
e à evolução da concorrência, 
avaliando as oportunidades de 
desenvolvimento da empresa e 
orientando-a rumo ao sucesso.

Temos milhares de dados acessíveis 
por um clique na internet, em 
jornais, revistas e em todo tipo 
de mídia. O desafi o, porém, não é 
encontrar as informações, mas, sim, 
transformá-las em resultado. 

Ferramenta recente no mundo dos 
negócios, a Inteligência Competitiva 
pode, a princípio, parecer uma “bola 
de cristal”. Mas não se trata de 
“mágica” e sim de sistematização 

de informações. Ao defi nir ações 
mais alinhadas com as estratégias 
de desenvolvimento da organização, 
adquire-se um grau de previsão 
que auxilia na tomada de decisões, 
fornecendo à empresa uma 
vantagem competitiva sobre seus 
concorrentes. 

OLHOS INTELIGENTES  
ENXERGAM ALÉM

A Inteligência Competitiva permite 
que a empresa passe a monitorar 
o ambiente de negócios de seu 
setor com “olhos inteligentes”. Por 
exemplo: imagine que seu cliente 
tinha uma excursão marcada para 
um local que sofreu inundações e 
fi cou impossibilitado de viajar ou, pior 
ainda, foi e não conseguiu voltar.

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

Coletar dados de mercado Transformá-los em informação
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É nesse ambiente globalizado, agora 
virtual, que a competitividade deixa 
de ser local e passa a ser global, 
com milhares de informações sendo 
passadas num clicar de mouse. 
E numa atividade em que a base 
está na informação, como é o caso 
do setor turístico, o “pulo do gato” 
está em levar esta informação ao 
cliente na hora certa, de acordo 
com seus desejos.

QUEM É, ONDE ELE ESTÁ 
E COMO FISGÁ-LO?
Prezado Agente: seu cliente está 
viajando e gosta disso. Segundo 
pesquisa Vox Populi feita em julho 
de 2009 para o Ministério do 
Turismo, 75% dos viajantes negociou 
diretamente com os fornecedores 
de produtos turísticos e 24% 
utilizou Agências de Viagens. A 
boa notícia é que 95% desses 
passageiros pretende continuar 
viajando. O que é preciso agora é 
conquistar essa enorme fatia que 
ainda negocia sem a interferência de 
Agências de Viagens.

A questão é como assegurar 
uma fatia desse bolo. Até 
agora estávamos numa era de 
produzir bens e serviços para 
vender para o mercado “sem 
rosto”, digamos assim. Graças 
à tecnologia, produziram-se 
mercados massifi cados que nos 
fi zeram esquecer o relacionamento 
individual com o cliente, passando-
se a lutar por maior participação no 
mercado. Esta mesma tecnologia da 
informática nos leva agora de volta 
ao cliente individual. Através dos 
bancos de dados, temos todas as 
informações para aumentar receitas 
buscando maior interatividade 
com o mesmo, desenvolvendo a 
fidelidade a partir da criação de 
fortes vínculos com os clientes 
mais valiosos. Temos, enfim, as 
ferramentas para aumentar a 
lucratividade.

É preciso criar uma relação 

contínua de interações entre 
a empresa e o cliente, fazendo com 
que todos os colaboradores estejam 
preparados para interpretar e 
registrar todos os seus sentimentos, 
desenvolvendo um histórico único 
por cliente. Assim é possível que 
a empresa acompanhe o cliente 
de forma individual, voltando a 
reinventar o relacionamento “olho 
no olho”, mesmo que seja via web. 
Sem exageros podemos falar em 
personalização “em massa”, que 
permite que a empresa confi gure 
suas ofertas personalizadas 
produzindo inúmeras variações 
do mesmo produto. Veja o exemplo 
de uma rede hoteleira que tem um 
banco de dados com informações 
sobre os clientes afi liados a um 
programa de fi delização. Ao chegar 
à recepção do hotel, o hóspede 
recebe as chaves do quarto que é 
exatamente tudo o que queria: 
um quarto para não fumantes, num 
andar baixo, próximo, mas não 
ao lado do elevador. Mágica? Não, 
estratégia de informação colhida 
ao aderir ao programa. O produto 
(o hotel) é o mesmo para todos. 
Mas a forma de receber o cliente é 
individualizada.

A base de dados, a interatividade 
e a personalização compõem 
uma estratégia de marketing de 
relacionamento efi caz, possibilitando 
entender o comportamento do 
consumidor alvo e identifi car os 
fatores que levam à sua satisfação. 
E satisfazer clientes é útil não 
só para criar fi delidade como 
é também uma importante 
ferramenta para a captação de 
novos e potenciais consumidores.

SATISFAÇÃO É CAPITAL
Estar no coração e na mente dos 
clientes é o grande desafi o. Comece 
por não dispersar sua área de 
atuação. Mantenha o foco 
e aperfeiçoe-se naquilo que 
você já sabe fazer bem, produzindo 
um posicionamento de vanguarda 

e de proatividade empreendedora. 
Feito isto, descubra o que seu 
cliente quer, crie intimidade 
com ele. Você não precisa ter 
a tecnologia nem o poder de fogo 
de grandes empresas para chegar lá, 
quer ver? Lembra-se daquelas 
fi chas brancas, com linhas, onde 
se anotava tudo sobre o cliente? 
Endereço, telefone, data de 
nascimento, nome dos fi lhos... 
Então. Volte a fazê-la só que agora 
com muito mais informações 
e utilizando recursos tecnológicos 
de fácil aplicação, como uma planilha 
eletrônica por exemplo. Faça uma 
lista com tudo aquilo que você 
acha que deve saber sobre ele. 
Tudo o que for falado deve ser 
registrado e guardado como 
“ingrediente” para ser usado num 
próximo contato com o cliente. 
Algo como iniciar a conversa onde 
parou a anterior, permitindo um 
fortalecimento da relação. Assim, 
não só conhecemos as necessidades 
dos clientes como também 
identifi camos como elas mudam 
e nos preparamos para atendê-las.

LEMBRE-SE:
Conquistar novos clientes pode custar 
até cinco vezes mais do que satisfazer 
e reter os já existentes.

As empresas perdem em média 10% 
de seus clientes a cada ano. 

Uma redução de 5% no índice de 
perda de clientes pode aumentar os 
lucros em até 25%. 

A taxa de lucro por cliente tende 
a aumentar ao longo do tempo de 
permanência do cliente retido. 

Converse com seus colaboradores. 
Peça opiniões sobre o tipo de 
informação que eles julgam 
necessária para “tocar” o cliente 
em suas aspirações. Não menospreze 
a sensibilidade do seu pessoal de 
frente. São eles que olham nos olhos 
do seu cliente, levando-os a colocar, 
ou não, a mão no bolso.

De Olho no Mercado, 
Inovando Estratégias

Se o mundo é uma aldeia, como 
profetizou o sociólogo Marshall 
McLuhan, com a globalização 
tecnológica é possível vender 
um produto ou serviço para o 
“vizinho” que mora em Madagascar. 
Se por um lado esse mundo de 
pequenas distâncias trouxe novas 
oportunidades, com elas vieram 
também novas ameaças. Afi nal, 
o cliente também pode chegar 
a Madagascar sem a ajuda do 
Agente de Viagens.

A rapidez com que as transformações 
de mercado vêm acontecendo exige 
que uma estratégia bem sucedida 
e bem fundamentada, implementada 
recentemente, tenha que ser revista 
sob pena de perder seu efeito 
transformador. É neste cenário que 
operam os sistemas de informações 
que coletam, processam, armazenam 
e produzem resultados que 
embasam a decisão e apontam um 
realinhamento na rota da empresa. É 
a chamada Inteligência Competitiva.

As Agências de Viagens, por 
exemplo, vêm reposicionando 
o direcionamento de suas 

atividades e serviços. Ainda que 
dados apontem que, em média, 
mais de 70% da venda de bilhetes 
aéreos seja feita por Agências de 
Viagens, revelando a importância e 
a necessidade do Agenciamento de 
Viagens para o setor turístico, 
é muito provável que este quadro 
se altere em um futuro breve. 
A tendência mundial é que a 
porcentagem de receita de comissão 
das Agências de Viagens diminua 
e a porcentagem que provém das 
taxas de serviços aumente. É hora 
de se preparar para este momento 
reavaliando missão, valores e, 
sobretudo, objetivos do negócio, sua 
utilidade, sua fi nalidade, buscando 
novas formas de produção de receita 
e lucro.

Falando assim até parece que 
é preciso jogar tudo fora e 
começar tudo de novo. Não 
é bem isso. A sua Agência está aí 
e vai continuar. É preciso olhá-la 
com mais praticidade e menos 
paixão. Afinal, não se acerta 
o tempo todo. Para aumentar 
essa chance, estudemos nossas 
ações de maneira sistemática, 

fazendo movimentos estratégicos 
inteligentes. Criatividade é um deles.

E se, no lugar de fi car olhando 
o que a concorrência está fazendo, 
você criar um novo mercado? 
Abrir uma nova frente, um novo 
nicho? Em espaços de mercado 
inexplorados, as regras só serão 
defi nidas quando forem criadas. 
Os parâmetros estão em aberto 
e a demanda está para ser criada. 
Pense. Observe! Se o conceito parece 
novo, a existência é antiga. Quem 
poderia imaginar, há 30 anos, 
a existência de mercados de 
telefones celulares, biotecnologia, 
lojas de R$ 1,99, entregas 
expressas, snowboarding, youtube, 
nanotecnologia... e por aí vai. Apesar 
dessas inovações terem redundado 
em tremendos sucessos, parece que 
as estratégias de mercado insistem 
em se manter iguais. Chega disso. Já 
basta o eterno 2 mais 2. O que seria 
do mundo sem a mola propulsora 
do progresso e a capacidade do 
homem em criar novos espaços, 
novos produtos, novos mercados, 
reinventando-se constantemente?

4 5

Ao estabelecer uma interação, 
você vai atrair, reter e rentabilizar 
o cliente. E isso se dará a partir 
da hora em que o valor do seu 
produto não for medido em moeda 
corrente e sim em benefícios reais 
e relevantes, fazendo com que 
ele pense especifi camente na sua 
Agência sempre que quiser comprar 
ou utilizar serviços turísticos.

O próximo passo é diferenciar 

seus clientes pelo nível de valor 
que eles têm para a empresa 
de acordo com a necessidade 
que têm de seus produtos 
e serviços. Por exemplo: um cliente 
que viaja sempre a trabalho tem um 
tipo de valor e o que viaja com a 
família tem outro. Ao diferenciá-los 
será possível priorizar os esforços, 
direcionando ações que satisfaçam 
a necessidade individual de cada 

um deles. Personalizar o 
atendimento fecha o ciclo básico de 
atitudes corretas para se dar bem. 
É como se o cliente, nessa relação, 
fosse ensinando a empresa sobre 
como satisfazê-lo. E, numa via de 
mão dupla, quanto mais o cliente 
ensina, mais a empresa tem condições 
de atendê-lo, tornando-o cada 
vez mais fi el e difícil de ser atraído 
pela concorrência.

Se o mundo é uma ald
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ao cliente individual. Através dos 
bancos de dados, temos todas as 
informações para aumentar receitas 
buscando maior interatividade 
com o mesmo, desenvolvendo a 
fidelidade a partir da criação de 
fortes vínculos com os clientes 
mais valiosos. Temos, enfim, as 
ferramentas para aumentar a 
lucratividade.

É preciso criar uma relação 

contínua de interações entre 
a empresa e o cliente, fazendo com 
que todos os colaboradores estejam 
preparados para interpretar e 
registrar todos os seus sentimentos, 
desenvolvendo um histórico único 
por cliente. Assim é possível que 
a empresa acompanhe o cliente 
de forma individual, voltando a 
reinventar o relacionamento “olho 
no olho”, mesmo que seja via web. 
Sem exageros podemos falar em 
personalização “em massa”, que 
permite que a empresa confi gure 
suas ofertas personalizadas 
produzindo inúmeras variações 
do mesmo produto. Veja o exemplo 
de uma rede hoteleira que tem um 
banco de dados com informações 
sobre os clientes afi liados a um 
programa de fi delização. Ao chegar 
à recepção do hotel, o hóspede 
recebe as chaves do quarto que é 
exatamente tudo o que queria: 
um quarto para não fumantes, num 
andar baixo, próximo, mas não 
ao lado do elevador. Mágica? Não, 
estratégia de informação colhida 
ao aderir ao programa. O produto 
(o hotel) é o mesmo para todos. 
Mas a forma de receber o cliente é 
individualizada.

A base de dados, a interatividade 
e a personalização compõem 
uma estratégia de marketing de 
relacionamento efi caz, possibilitando 
entender o comportamento do 
consumidor alvo e identifi car os 
fatores que levam à sua satisfação. 
E satisfazer clientes é útil não 
só para criar fi delidade como 
é também uma importante 
ferramenta para a captação de 
novos e potenciais consumidores.

SATISFAÇÃO É CAPITAL
Estar no coração e na mente dos 
clientes é o grande desafi o. Comece 
por não dispersar sua área de 
atuação. Mantenha o foco 
e aperfeiçoe-se naquilo que 
você já sabe fazer bem, produzindo 
um posicionamento de vanguarda 

e de proatividade empreendedora. 
Feito isto, descubra o que seu 
cliente quer, crie intimidade 
com ele. Você não precisa ter 
a tecnologia nem o poder de fogo 
de grandes empresas para chegar lá, 
quer ver? Lembra-se daquelas 
fi chas brancas, com linhas, onde 
se anotava tudo sobre o cliente? 
Endereço, telefone, data de 
nascimento, nome dos fi lhos... 
Então. Volte a fazê-la só que agora 
com muito mais informações 
e utilizando recursos tecnológicos 
de fácil aplicação, como uma planilha 
eletrônica por exemplo. Faça uma 
lista com tudo aquilo que você 
acha que deve saber sobre ele. 
Tudo o que for falado deve ser 
registrado e guardado como 
“ingrediente” para ser usado num 
próximo contato com o cliente. 
Algo como iniciar a conversa onde 
parou a anterior, permitindo um 
fortalecimento da relação. Assim, 
não só conhecemos as necessidades 
dos clientes como também 
identifi camos como elas mudam 
e nos preparamos para atendê-las.

LEMBRE-SE:
Conquistar novos clientes pode custar 
até cinco vezes mais do que satisfazer 
e reter os já existentes.

As empresas perdem em média 10% 
de seus clientes a cada ano. 

Uma redução de 5% no índice de 
perda de clientes pode aumentar os 
lucros em até 25%. 

A taxa de lucro por cliente tende 
a aumentar ao longo do tempo de 
permanência do cliente retido. 

Converse com seus colaboradores. 
Peça opiniões sobre o tipo de 
informação que eles julgam 
necessária para “tocar” o cliente 
em suas aspirações. Não menospreze 
a sensibilidade do seu pessoal de 
frente. São eles que olham nos olhos 
do seu cliente, levando-os a colocar, 
ou não, a mão no bolso.

De Olho no Mercado, 
Inovando Estratégias

Se o mundo é uma aldeia, como 
profetizou o sociólogo Marshall 
McLuhan, com a globalização 
tecnológica é possível vender 
um produto ou serviço para o 
“vizinho” que mora em Madagascar. 
Se por um lado esse mundo de 
pequenas distâncias trouxe novas 
oportunidades, com elas vieram 
também novas ameaças. Afi nal, 
o cliente também pode chegar 
a Madagascar sem a ajuda do 
Agente de Viagens.

A rapidez com que as transformações 
de mercado vêm acontecendo exige 
que uma estratégia bem sucedida 
e bem fundamentada, implementada 
recentemente, tenha que ser revista 
sob pena de perder seu efeito 
transformador. É neste cenário que 
operam os sistemas de informações 
que coletam, processam, armazenam 
e produzem resultados que 
embasam a decisão e apontam um 
realinhamento na rota da empresa. É 
a chamada Inteligência Competitiva.

As Agências de Viagens, por 
exemplo, vêm reposicionando 
o direcionamento de suas 

atividades e serviços. Ainda que 
dados apontem que, em média, 
mais de 70% da venda de bilhetes 
aéreos seja feita por Agências de 
Viagens, revelando a importância e 
a necessidade do Agenciamento de 
Viagens para o setor turístico, 
é muito provável que este quadro 
se altere em um futuro breve. 
A tendência mundial é que a 
porcentagem de receita de comissão 
das Agências de Viagens diminua 
e a porcentagem que provém das 
taxas de serviços aumente. É hora 
de se preparar para este momento 
reavaliando missão, valores e, 
sobretudo, objetivos do negócio, sua 
utilidade, sua fi nalidade, buscando 
novas formas de produção de receita 
e lucro.

Falando assim até parece que 
é preciso jogar tudo fora e 
começar tudo de novo. Não 
é bem isso. A sua Agência está aí 
e vai continuar. É preciso olhá-la 
com mais praticidade e menos 
paixão. Afinal, não se acerta 
o tempo todo. Para aumentar 
essa chance, estudemos nossas 
ações de maneira sistemática, 

fazendo movimentos estratégicos 
inteligentes. Criatividade é um deles.

E se, no lugar de fi car olhando 
o que a concorrência está fazendo, 
você criar um novo mercado? 
Abrir uma nova frente, um novo 
nicho? Em espaços de mercado 
inexplorados, as regras só serão 
defi nidas quando forem criadas. 
Os parâmetros estão em aberto 
e a demanda está para ser criada. 
Pense. Observe! Se o conceito parece 
novo, a existência é antiga. Quem 
poderia imaginar, há 30 anos, 
a existência de mercados de 
telefones celulares, biotecnologia, 
lojas de R$ 1,99, entregas 
expressas, snowboarding, youtube, 
nanotecnologia... e por aí vai. Apesar 
dessas inovações terem redundado 
em tremendos sucessos, parece que 
as estratégias de mercado insistem 
em se manter iguais. Chega disso. Já 
basta o eterno 2 mais 2. O que seria 
do mundo sem a mola propulsora 
do progresso e a capacidade do 
homem em criar novos espaços, 
novos produtos, novos mercados, 
reinventando-se constantemente?

4 5

Ao estabelecer uma interação, 
você vai atrair, reter e rentabilizar 
o cliente. E isso se dará a partir 
da hora em que o valor do seu 
produto não for medido em moeda 
corrente e sim em benefícios reais 
e relevantes, fazendo com que 
ele pense especifi camente na sua 
Agência sempre que quiser comprar 
ou utilizar serviços turísticos.

O próximo passo é diferenciar 

seus clientes pelo nível de valor 
que eles têm para a empresa 
de acordo com a necessidade 
que têm de seus produtos 
e serviços. Por exemplo: um cliente 
que viaja sempre a trabalho tem um 
tipo de valor e o que viaja com a 
família tem outro. Ao diferenciá-los 
será possível priorizar os esforços, 
direcionando ações que satisfaçam 
a necessidade individual de cada 

um deles. Personalizar o 
atendimento fecha o ciclo básico de 
atitudes corretas para se dar bem. 
É como se o cliente, nessa relação, 
fosse ensinando a empresa sobre 
como satisfazê-lo. E, numa via de 
mão dupla, quanto mais o cliente 
ensina, mais a empresa tem condições 
de atendê-lo, tornando-o cada 
vez mais fi el e difícil de ser atraído 
pela concorrência.

Se o mundo é uma ald
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“Em redor do buraco tudo 
é beira”, citado por Ariano 
Suassuna

Como em todo novo negócio, 
optar pela novidade, pelo inusitado, 
implica em oportunidades e risco. 
Com as bases da Inteligência 
Competitiva, reconstrua as fronteiras 
do mercado; concentre-se no 
panorama geral e não nos números; 
vá além da demanda existente; 
acerte a sequência estratégica; 
supere as principais barreiras 
organizacionais; e prepare-se 
para ampliar seus horizontes. Sim, 
será preciso ousadia. Mas o que tem 
feito o profi ssional de Agenciamento 
de Viagens até agora se não ousar 
manter-se atuante e competitivo 
num mercado turbulento e incerto 
como tem sido o brasileiro nas 
últimas décadas? Corda bamba 
por corda bamba, arrisque o novo 
com chances de dar um salto em 
seu negócio. Use as ferramentas 
a seu favor e ofereça um serviço 
que surpreenda seu cliente. Estude 
suas aspirações, é claro. Mas confi e 

na sua capacidade de recriar um 
relacionamento de fi delidade 
e cumplicidade com seu público.

Aproveitando que 95% das 
Agências de Viagens no Brasil 
têm menos de 10 empregados, 
fortaleça sua equipe, comprometa 
seus colaboradores e dê espaço 
para que eles possam opinar 
na busca de um novo mercado. 
Insistimos na tecla de que 
informação é tudo. Torne a 
concorrência irrelevante, crie 
espaços de mercado inexplorados 
e capture a nova demanda. Não 
meça esforços para isso: estude 
profundamente o mercado de 
viagens nacional e internacional. 
Navegue pela internet. Descubra 
novos pontos turísticos. Abra novos 
links. Visite hotéis. Folheie revistas. 
Experimente restaurantes. Consulte 
guias. Descubra hábitos inusitados 
de um povo. Visite comunidades 
de relacionamento. Siga twitters. 
Treine sua equipe para olhar o cliente 
com olhos para ver além. Viaje pelo 
Google Earth. Seja inteligente.

ASSIM DEU CERTO
Há menos de 15 anos, Turismo de 
Aventura era coisa de macrobiótico 
e Turismo Adaptado para defi cientes 
era pura utopia. Pessoas com 
defi ciência simplesmente não 
viajavam. Quando um hotel em 
Socorro (SP) construiu um canil em 
um dos chalés para abrigar os cães- 
guia de defi cientes visuais, teve que 
fazê-lo em todos os demais chalés, 
porque outros turistas também 
fi caram com vontade de viajar 
com seu cão de estimação. 
Pioneiro em estrutura de esportes 
de aventura para pessoas com 
defi ciência ou baixa mobilidade, 
o hotel detém uma invejável 
média de ocupação anual em 
torno dos 70%, além de colecionar 
clientes fi éis com uma taxa de 
retorno de 20%. O hotel possui 
prêmios como o de “Melhores do 
Brasil” pelo quarto ano consecutivo 
e o Selo Verde (Hotel Sustentável) do 
Guia Quatro Rodas. 

E sem reserva com boa 
antecedência, é difícil encontrar 
quarto vago para o fi m de semana.

Inteligência Competitiva 
a Serviço do Turismo

Como empresários de pequenas 
empresas do setor de Agenciamento 
de Viagens podem utilizar a 
Inteligência Competitiva como 
ferramenta na busca do crescimento 
e aumento da rentabilidade? 

Comece fazendo um levantamento 
dos conhecimentos que você já 
tem sobre sua Agência, sobre o setor 
turístico (e o setor de Agenciamento 
de Viagens, em especial) e sobre 
seus concorrentes. Depois, com 
base nesse diagnóstico inicial, 
determine os passos para implantar 
a Inteligência Competitiva em sua 
Agência. 

De acordo com o livro Inteligência 
Competitiva para Pequenas e Médias 
Empresas, de Alfredo Passos, o 
processo segue algumas etapas.

A SUA AGÊNCIA

Escolha um dia para não atender 
ao telefone. Pode ser somente um 
período do dia. Uma manhã, por 
exemplo. Entre na Agência sem 
pressa. Observe o atendimento, 
os colaboradores que já chegaram... 
converse com eles; se há clientes 
e como estão sendo atendidos... 
converse com eles; observe 
a decoração, a limpeza, as fotos, 
folhetos, como estão dispostos. 
O que você compraria dessa 
empresa? 

O que gosta ou não gosta nela, 
olhando assim de cara. Como se 
fosse a primeira vez que entrasse ali.
Pergunte-se qual a estratégia 
e os objetivos empresariais 
de sua Agência. Qual é mesmo 
o seu negócio? Quando você abriu 
a empresa qual era a expectativa? 
O que você tinha em mente? 

Sente-se na sua sala e relembre 
os primeiros dias, meses... 
E agora, anos depois, para onde 
caminha o seu negócio se as coisas 
continuarem como estão? Olhe 
numa “bola de cristal” e tente 
ver que futuro você deseja para 
sua Agência. Como será sua sala 
daqui a anos? Você vê ampliação 
física na Agência? Ou assim está 
bom e vamos melhorar o serviço? 

O que pode ser feito para que essa 
visão se realize? Ali, no silêncio da 
sua sala, ou junto com seu sócio, seja 
sincero e anote todas as respostas. 
Elas serão a base da sua estratégia 
para mudar para melhor.

SEU CONHECIMENTO DA 
CONCORRÊNCIA

Use outro dia para passar para 
outra fase. Comece relendo tudo 
o que escreveu até agora. Cheque 
se há algo mais que deveria ter sido 
anotado. E agora pense no seu setor 
de atuação. Como se confi gura? 
Quais são os parceiros? 

Como você classifi ca o grau de 
competição dentro do setor de 
Agenciamento de Viagens (alto, 
médio ou baixo)? Explique o porquê 
e anote num papel.

Das atividades que você vê seu 
concorrente fazendo, o que você 
acha que é uma boa ideia? Você 
faria? Igual ou melhor? Como você 
classifi ca o grau de conhecimento 
que sua Agência tem sobre as 
atividades da concorrência (alto, 
médio ou baixo)? Explique o porquê 
e anote num papel. Voltando a 
pensar sobre o setor onde atua, 
com que frequência você pesquisa 

dados sobre a concorrência? Quem 
realiza a coleta de dados? Você, 
algum profi ssional de sua Agência 
ou alguém contratado? Os dados 
são analisados e organizados para 
se transformarem em informação 
signifi cativa? Quem realiza esse 
trabalho? Qual a relevância das 
informações produzidas dentro 
do processo de tomada de decisão 
em sua Agência?

SUA AGÊNCIA E                
O MERCADO

A esta altura você já tem uma 
visão panorâmica do seu ambiente 
de atuação. Faça uma lista das 
potencialidades da sua empresa. 
No que ela é boa de verdade, 
no que é mais ou menos e no que 
ela é frágil e precisa de ajuste? 
Faça uma lista de oportunidades de 
mercado e outra de ameaças. 

Coloque as duas listas em ordem 
de prioridades. A partir de agora 
determine quais informações você 
precisa para avaliar melhor as 
oportunidades e as ameaças que a 
concorrência representa para sua 
Agência. 

Que dados podem ajudar a ter 
uma visão melhor sobre o impacto 
positivo ou negativo das ações dos 
concorrentes sobre os negócios de 
sua Agência?

OS PRIMEIROS PASSOS

Com base nas respostas anteriores, 
formule o início do plano de 
Inteligência Competitiva de sua 
Agência, respondendo às Sete 
Questões Essenciais.

1. O QUE vai ser coletado? Que tipo 

p ç g j g q g p

LEMBRE-SE:

Como empresários de 
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com chances de dar um salto em 
seu negócio. Use as ferramentas 
a seu favor e ofereça um serviço 
que surpreenda seu cliente. Estude 
suas aspirações, é claro. Mas confi e 

na sua capacidade de recriar um 
relacionamento de fi delidade 
e cumplicidade com seu público.

Aproveitando que 95% das 
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têm menos de 10 empregados, 
fortaleça sua equipe, comprometa 
seus colaboradores e dê espaço 
para que eles possam opinar 
na busca de um novo mercado. 
Insistimos na tecla de que 
informação é tudo. Torne a 
concorrência irrelevante, crie 
espaços de mercado inexplorados 
e capture a nova demanda. Não 
meça esforços para isso: estude 
profundamente o mercado de 
viagens nacional e internacional. 
Navegue pela internet. Descubra 
novos pontos turísticos. Abra novos 
links. Visite hotéis. Folheie revistas. 
Experimente restaurantes. Consulte 
guias. Descubra hábitos inusitados 
de um povo. Visite comunidades 
de relacionamento. Siga twitters. 
Treine sua equipe para olhar o cliente 
com olhos para ver além. Viaje pelo 
Google Earth. Seja inteligente.
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Há menos de 15 anos, Turismo de 
Aventura era coisa de macrobiótico 
e Turismo Adaptado para defi cientes 
era pura utopia. Pessoas com 
defi ciência simplesmente não 
viajavam. Quando um hotel em 
Socorro (SP) construiu um canil em 
um dos chalés para abrigar os cães- 
guia de defi cientes visuais, teve que 
fazê-lo em todos os demais chalés, 
porque outros turistas também 
fi caram com vontade de viajar 
com seu cão de estimação. 
Pioneiro em estrutura de esportes 
de aventura para pessoas com 
defi ciência ou baixa mobilidade, 
o hotel detém uma invejável 
média de ocupação anual em 
torno dos 70%, além de colecionar 
clientes fi éis com uma taxa de 
retorno de 20%. O hotel possui 
prêmios como o de “Melhores do 
Brasil” pelo quarto ano consecutivo 
e o Selo Verde (Hotel Sustentável) do 
Guia Quatro Rodas. 

E sem reserva com boa 
antecedência, é difícil encontrar 
quarto vago para o fi m de semana.
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determine os passos para implantar 
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Competitiva para Pequenas e Médias 
Empresas, de Alfredo Passos, o 
processo segue algumas etapas.
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ao telefone. Pode ser somente um 
período do dia. Uma manhã, por 
exemplo. Entre na Agência sem 
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os colaboradores que já chegaram... 
converse com eles; se há clientes 
e como estão sendo atendidos... 
converse com eles; observe 
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E agora, anos depois, para onde 
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continuarem como estão? Olhe 
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sua sala, ou junto com seu sócio, seja 
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Elas serão a base da sua estratégia 
para mudar para melhor.
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Das atividades que você vê seu 
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do processo de tomada de decisão 
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no que é mais ou menos e no que 
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Que dados podem ajudar a ter 
uma visão melhor sobre o impacto 
positivo ou negativo das ações dos 
concorrentes sobre os negócios de 
sua Agência?

OS PRIMEIROS PASSOS

Com base nas respostas anteriores, 
formule o início do plano de 
Inteligência Competitiva de sua 
Agência, respondendo às Sete 
Questões Essenciais.

1. O QUE vai ser coletado? Que tipo 
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de dados? (preço dos concorrentes, 
por exemplo?)

2. POR QUE esses dados serão 
coletados? Com que objetivo 
específi co? Para que vão servir? 
(sabendo preços dos outros, 
posso melhorar o meu?)

3. QUEM realizará o trabalho de 
coleta de dados? E QUEM vai fazer 
a análise e organização dos dados 
para transformá-los em informações 
signifi cativas?

4. QUANDO esses dados serão 
coletados? Com que frequência? 
(diariamente, toda semana, uma 
vez por mês?)

5. ONDE esses dados serão 
encontrados? (nas lojas e ruas 
do bairro, catálogos de jornais, 
internet?)

6. COMO esses dados serão 
pesquisados? (vou encontrar ofertas 
de alguns produtos ou serviços em 
encartes distribuídos pelo bairro 
ou vou pesquisar várias lojas da 
cidade, do estado?)

7. QUANTO vai custar esse trabalho 
de coleta, análise e organização 
dos dados? (Vou coletar a pé, usando 
carro, ônibus, vou assinar jornais e 
revistas, contratar um profi ssional, 
pagar seu almoço?) 

Ao implementar ações de 
Inteligência Competitiva, é 
fundamental determinar com clareza 
os princípios éticos que irão norteá-
las. Alguns desses princípios, aceitos 
e praticados internacionalmente, 
incluem cumprir integralmente a 
legislação local e internacional; antes 
de qualquer entrevista para coleta de 
dados, revelar, com precisão, todas 
as informações relevantes, inclusive 
a identifi cação do entrevistador e 
da empresa para a qual trabalha; 
obter dados através de meios legais 
e abertos, sem a utilização de 
qualquer expediente ou dispositivo 
clandestino.

Central para Bons Negócios

No capítulo anterior, percorremos 
o caminho para a construção 
da Inteligência Competitiva como 
ferramenta empresarial para crescer 
e aumentar a rentabilidade. Um 
trabalho que envolveu você, sócios, 
diretores, gerentes, promotores 
de venda, emissores, enfi m, o seu 
pessoal mais chegado, a comissão 
da linha de frente, por assim dizer.

Neste capítulo, vamos ao extremo 

oposto. Vamos sair da Agência para 
encontrar nossos “concorrentes” 
que agora passam a ser chamados 
de “parceiros”. Perceba que as 
denominações mudam conforme a 
estratégia e não há mal nenhum nisso. 

Agora vamos trabalhar sob 
o velho e mais que verdadeiro 
chavão “unidos venceremos”, 
provando que podemos encontrar, 
em uma Central de Negócios, 

a mobilização necessária para 
que o setor de Agenciamento 
de Viagens seja reconhecido 
como extremamente produtivo 
e de peso na economia nacional.

Depois que o PROAGÊNCIA 
II percorreu todos os estados 
brasileiros com seminários sobre 
Centrais de Negócios no setor 
de Agenciamento de Viagens, o 
assunto está em alta. Central de 

No capítulo anterior, p
o caminho para a consFONTES DE INFORMAÇÕES

Com a saturação de dados e 
notícias no mundo atual, o desafi o 
é desenvolver a habilidade de 
identifi car o que é verdadeiro, quais 
os dados precisos e se o produto 
da pesquisa atenderá realmente 
as necessidades da sua Agência. 
Como discernir os dados relevantes 
capazes de gerar informação 

signifi cativa para obter vantagem 
competitiva? Enfi m, como separar 
o joio do trigo? É preciso investir 
tempo, conhecimento, capacidade 
refl exiva e analítica, pensamento 
crítico e competências múltiplas 
para construir signifi cado a partir 
dos dados disponíveis. Em primeiro 
lugar, o mundo dos negócios não é 
um âmbito científi co que pretende 
descobrir todas as respostas. 

Então basta encontrar respostas 
que sejam sufi cientemente boas. 
A segunda diretriz é não se basear 
apenas em pesquisas na internet, 
um meio aparentemente mais 
fácil, mas repleto de interpretações 
equivocadas, pouco precisas ou 
até intencionalmente manipuladas. 
A melhor fonte de informação é 
o próprio mercado. Nele é possível 
ver com rapidez o que acontece. 

Faça contato com as pessoas em 
palestras e congressos ou pelo 
telefone. Converse muito e sinta 
o que se passa “nas ruas”. Além 
disso, existem outras inúmeras 
fontes de informação.

IMPRENSA - jornais, revistas, 
programas de rádio e televisão.

SERVIÇOS COMERCIAIS ON-LINE 
clipping de notícias, boletins 
eletrônicos.

INTERNET- É preciso aprender 
a linguagem secreta da internet 
para que seja uma fonte preciosa 
de dados importantes. Por 
exemplo: quando as empresas 
fazem demissões em massa ou os 
clientes estão insatisfeitos com 
seus produtos, é comum que o 
funcionário despeitado ou o cliente 
descontente expresse seu mal-
estar na internet. Atualmente, a 
velocidade dessa comunicação 
é espantosa graças aos blogs 
e às redes sociais, sobretudo o 
Twitter. Assim as queixas postadas 
no mundo virtual são fontes 
instantâneas de aprendizagem sobre 
a concorrência. Outra competência 

fundamental é saber utilizar os 
mecanismos de busca como o 
Google, aproveitando ao máximo 
o potencial do cruzamento de 
dados para chegar à informação 
signifi cativa.

GUIAS E ANUÁRIOS DE EMPRESAS 
E ASSOCIAÇÕES DE TURISMO 
Existem muitos recursos impressos 
e eletrônicos que proporcionam 
informações específi cas sobre 
empresas, incluindo serviços 
gratuitos ou pagos fornecidos 
por associações setoriais.

OFERTAS DE EMPREGO - Os cargos 
disponíveis e as competências 
solicitadas nas ofertas de emprego 
dos concorrentes podem ajudar 
a levantar informações sobre 
planos futuros, áreas de atuação 
e tendências do setor.

FONTES GOVERNAMENTAIS 
Estatísticas do governo, 
planejamento estratégico 
governamental para o setor 
turístico, calendário de grandes 
eventos nacionais e internacionais.

FONTES PRIMÁRIAS - São pessoas, 

documentos inéditos ou observações 
diretas, que podem revelar detalhes 
não disponíveis nas outras fontes 
citadas. Essa pesquisa demanda 
certo tempo, mas os resultados 
são muito superiores. É fundamental 
entrevistar especialistas que tenham 
conhecimento do mercado, ou sejam 
formadores de opinião.

RECURSOS SOBRE INTELIGÊN-
CIA COMPETITIVA E TURISMO

ABAV – Associação Brasileira 
de Agências de Viagens                     
www.abav.com.br

Ministério do Turismo (MTur)                      
www.turismo.gov.br 

Projeto Excelência em Turismo                                                 
www.abav.com.br   

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas  
www.sebrae.com.br

Associação Brasileira de 
Inteligência Competitiva (ABRAIC)                
www.abraic.org.br 

Instituto Brasileiro de Inteligência 
de Mercado (Ibramerc)                                                    
www.ibramerc.org.br
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por exemplo?)
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Negócios é uma forma de união das 
Agências, na qual o associativismo 
fortalece o setor e aumenta a 
competitividade que, diante da 
globalização dos tempos modernos, 
está extremamente acirrada. Neste 
contexto, estamos em busca da 
redução de custos operacionais, 
do aumento da rentabilidade e 
parcerias com diversas associações 
e empresas que compõem o setor 
de Agenciamento de Viagens. As 
Centrais de Negócios são uma 
tendência em diversos países do 
mundo e proporcionam vantagens 
empresariais importantes. Na 
Europa são poucas as agências que 
trabalham de forma independente.

A Central de Negócios propõe a 
cooperação estruturada e contínua 
entre as Agências de Viagens de 
uma mesma cidade ou estado para 
atuar em operações de gestão, 
compras, comercialização e acesso 
ao crédito junto aos fornecedores 
de produtos e serviços do setor de 
Agenciamento de Viagens. Nesse 
modelo, as empresas conseguem 
compartilhar ações e assim obter 
vantagens comerciais importantes.

BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS 
PARTICIPANTES:

• Aumento do nível de 
competitividade através 
da cooperação.

• Maior capacidade de medir 
e atingir os resultados.

• Acesso e maior troca de 
informações.

• Facilidade para ações 
de propaganda e marketing.

• Obtenção de melhores preços, 
prazos, incentivos e descontos.

• Aumento da lucratividade.

Unidos, pequenos empreendedores 
têm mais poder de fogo e 
assumem uma nova postura 
empresarial, ganhando terreno 
num mercado hoje dominado por 

grandes empresas. Neste contexto, 
fi car sozinho é caminhar num 
rumo imprevisível e de grandes 
dificuldades. É preciso mudar 
e ter uma nova postura que vai 
redirecionar o papel dos Agentes de 
Viagens, preparando e qualifi cando 
os profi ssionais da área para se 
tornarem Consultores e Prestadores 
de Serviços, deixando para trás a 
rotineira venda de passagens, 
com o recebimento garantido de 
comissões.

Há várias formas de se ter uma 
Central de Negócios fortalecida 
e operante. No setor do Turismo 
brasileiro já existem opções 
que reúnem um bom número 
de Agências associadas e que 
ainda têm grande potencial 
de crescimento.

No modelo cooperado associativo 
várias Agências de Viagens se 
reúnem  atuando sob uma mesma 
marca, mas cada qual com seu 
nome de origem. O grupo funciona 
como um gestor que negocia 
acordos comerciais com diversos 
fornecedores. Além disso, promove 
ações de marketing e vendas diretas, 
capacitação e treinamentos para 
funcionários, presta assessoria 
jurídica e administra outros 
benefícios. 

O outro modelo, o cooperado 
independente, é gerido pelos próprios 
associados e oferece projetos 
de comunicação e marketing 
integrados; políticas comerciais e 
de padronização de atendimento e 
serviços; código de ética; compras 
compartilhadas; programas de 
relacionamentos; e Agência de 
Viagens modelo. Promove também 
treinamentos, programas de 
qualidade e viabiliza o emprego 
de novas tecnologias. 

Já ao trabalhar com uma 
Consolidadora de produtos 
e soluções, modelo que tem sido 
apontado como o novo conceito 

de atuação empresarial no setor, 
o Agente de Viagens conseguirá 
vantagens comerciais junto às 
companhias aéreas, hotéis, locadoras 
de veículos, seguradoras, dentre 
outros fornecedores do turismo, 
e ainda poderá desfrutar de 
ferramentas tecnológicas sem 
ter que arcar individualmente com 
esses custos. Ao mesmo tempo, 
as Agências têm autonomia para 
gerir seus negócios como quiserem 
sem a necessidade de se tornarem 
sócias, mas tendo a seu lado um 
provedor de soluções que buscará 
a sua fi delização, orientação 
e capacitação.

De acordo com orientação 
do SEBRAE, antes de iniciar 
o associativismo para efetivar 
a organização formal da Central 
de Negócios, é necessário ter 
o grupo organizado e mobilizado 
para dar a efetiva sustentação 
ao projeto. A própria dinâmica de 
mercado, em que na verdade cada 
membro dessa Central de Negócios 
é concorrente um do outro, pode 
difi cultar a ideia de cooperação 
mútua. Estabelecer em que termos 
essa confi ança e colaboração pode 
acontecer é fundamental.

O passo inicial é saber se há vontade 
de se criar uma Central de Negócios, 
fazendo-se algumas perguntas 
sugeridas no capítulo anterior e 
que, porventura, você ainda não 
tenha feito: Onde quero chegar com 
minha empresa? Dá para chegar 
lá sozinho? Que vantagens uma 
Central trará para o meu negócio? 
Por que me associar a uma Central? 
Quero dividir decisões relacionadas à 
minha própria Agência com outras 
empresas? É uma tendência de 
mercado ter a Central de Negócios 
como solução para fazer emergir 
a força e o poder das micro e 
pequenas empresas, conferindo-lhes 
maior competitividade e uma vida 
empresarial mais longa e lucrativa.

Parceria É Para Crescer

Megaeventos como a Copa do 
Mundo ou as Olimpíadas oferecem 
a um país a oportunidade de 
se expor perante o mundo. 
Principalmente antes e durante 
o evento, os olhos do mundo 
se voltam para o país que hospeda 
o fato, a notícia por assim dizer. 
Aliás, não é à toa que cada vez 
mais os países se preocupam 
e providenciam uma enorme 
infraestrutura para receber a 
mídia não credenciada, que não 
tem acesso à cobertura dos jogos 
e, por isso mesmo, acaba ”cobrindo” 

o país, o lado de fora dos gramados. 
Mais de 10 mil profi ssionais de 
imprensa não credenciados visitaram 
Atenas durante os Jogos de 2004.

Objetivos complexos assim exigem 
cooperação e parcerias. Mas toda 
atenção é necessária para não 
perder a hora certa de agir, 
já que o Turismo é um setor 
tradicionalmente visto como 
fragmentado. Só que neste caso 
não há como ganhar sozinho. 
Ou todos ganham ou perdem. 
É preciso se aventurar para além 

de suas próprias fronteiras para 
formar parcerias produtivas. 
O que seria do Turismo sem 
uma boa rede de refeições 
rápidas, por exemplo?

PARCERIAS. 
POR QUÊ E PARA QUÊ?
Que fi que claro: parceria não 
é patrocínio, subsídio, aquisição 
ou fusão. Parceria de sucesso 
é reconhecer que se trata de um 
relacionamento de negócios em que 
os parceiros compartilham riscos, 

SOZINHO TAMBÉM É LEGAL
O mercado de Turismo apresenta 
também um contingente de pessoas 
trabalhando informalmente e que 
apresentam um grande potencial de 
produtividade e vendas. Para esses 
freelancers (prestadores de serviços 
terceirizados ou independentes), o 
PROAGÊNCIA II sugere que se usem 
os benefícios do EI – Empreendedor 
Individual, atendendo às disposições 
da Lei Geral do Turismo.

O Empreendedor Individual é a 
pessoa que trabalha por conta 
própria e que se legaliza como 
pequeno empresário. Para ser 
um empreendedor individual, 
é necessário faturar no máximo 
R$ 36 mil por ano, não ter 
participação em outra empresa 
como sócio ou titular e ter no 
máximo um empregado contratado 
que receba o salário mínimo ou 
o piso da categoria.

Entre as vantagens oferecidas por 
essa lei está o registro no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
o que facilita a abertura de conta 
bancária, o pedido de empréstimos e 
a emissão de notas fi scais. Além disso, 
o EI - Empreendedor Individual pode 
ser enquadrado no Simples Nacional 
e fi car isento dos tributos federais 
(Imposto de Renda, PIS, Cofi ns, IPI 
e CSLL). Para saber mais, consulte:
www.portaldoempreendedor.gov.br.

Megaeventos como a C
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de Agenciamento de Viagens. As 
Centrais de Negócios são uma 
tendência em diversos países do 
mundo e proporcionam vantagens 
empresariais importantes. Na 
Europa são poucas as agências que 
trabalham de forma independente.

A Central de Negócios propõe a 
cooperação estruturada e contínua 
entre as Agências de Viagens de 
uma mesma cidade ou estado para 
atuar em operações de gestão, 
compras, comercialização e acesso 
ao crédito junto aos fornecedores 
de produtos e serviços do setor de 
Agenciamento de Viagens. Nesse 
modelo, as empresas conseguem 
compartilhar ações e assim obter 
vantagens comerciais importantes.

BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS 
PARTICIPANTES:

• Aumento do nível de 
competitividade através 
da cooperação.

• Maior capacidade de medir 
e atingir os resultados.

• Acesso e maior troca de 
informações.

• Facilidade para ações 
de propaganda e marketing.

• Obtenção de melhores preços, 
prazos, incentivos e descontos.

• Aumento da lucratividade.

Unidos, pequenos empreendedores 
têm mais poder de fogo e 
assumem uma nova postura 
empresarial, ganhando terreno 
num mercado hoje dominado por 

grandes empresas. Neste contexto, 
fi car sozinho é caminhar num 
rumo imprevisível e de grandes 
dificuldades. É preciso mudar 
e ter uma nova postura que vai 
redirecionar o papel dos Agentes de 
Viagens, preparando e qualifi cando 
os profi ssionais da área para se 
tornarem Consultores e Prestadores 
de Serviços, deixando para trás a 
rotineira venda de passagens, 
com o recebimento garantido de 
comissões.

Há várias formas de se ter uma 
Central de Negócios fortalecida 
e operante. No setor do Turismo 
brasileiro já existem opções 
que reúnem um bom número 
de Agências associadas e que 
ainda têm grande potencial 
de crescimento.

No modelo cooperado associativo 
várias Agências de Viagens se 
reúnem  atuando sob uma mesma 
marca, mas cada qual com seu 
nome de origem. O grupo funciona 
como um gestor que negocia 
acordos comerciais com diversos 
fornecedores. Além disso, promove 
ações de marketing e vendas diretas, 
capacitação e treinamentos para 
funcionários, presta assessoria 
jurídica e administra outros 
benefícios. 

O outro modelo, o cooperado 
independente, é gerido pelos próprios 
associados e oferece projetos 
de comunicação e marketing 
integrados; políticas comerciais e 
de padronização de atendimento e 
serviços; código de ética; compras 
compartilhadas; programas de 
relacionamentos; e Agência de 
Viagens modelo. Promove também 
treinamentos, programas de 
qualidade e viabiliza o emprego 
de novas tecnologias. 

Já ao trabalhar com uma 
Consolidadora de produtos 
e soluções, modelo que tem sido 
apontado como o novo conceito 

de atuação empresarial no setor, 
o Agente de Viagens conseguirá 
vantagens comerciais junto às 
companhias aéreas, hotéis, locadoras 
de veículos, seguradoras, dentre 
outros fornecedores do turismo, 
e ainda poderá desfrutar de 
ferramentas tecnológicas sem 
ter que arcar individualmente com 
esses custos. Ao mesmo tempo, 
as Agências têm autonomia para 
gerir seus negócios como quiserem 
sem a necessidade de se tornarem 
sócias, mas tendo a seu lado um 
provedor de soluções que buscará 
a sua fi delização, orientação 
e capacitação.

De acordo com orientação 
do SEBRAE, antes de iniciar 
o associativismo para efetivar 
a organização formal da Central 
de Negócios, é necessário ter 
o grupo organizado e mobilizado 
para dar a efetiva sustentação 
ao projeto. A própria dinâmica de 
mercado, em que na verdade cada 
membro dessa Central de Negócios 
é concorrente um do outro, pode 
difi cultar a ideia de cooperação 
mútua. Estabelecer em que termos 
essa confi ança e colaboração pode 
acontecer é fundamental.

O passo inicial é saber se há vontade 
de se criar uma Central de Negócios, 
fazendo-se algumas perguntas 
sugeridas no capítulo anterior e 
que, porventura, você ainda não 
tenha feito: Onde quero chegar com 
minha empresa? Dá para chegar 
lá sozinho? Que vantagens uma 
Central trará para o meu negócio? 
Por que me associar a uma Central? 
Quero dividir decisões relacionadas à 
minha própria Agência com outras 
empresas? É uma tendência de 
mercado ter a Central de Negócios 
como solução para fazer emergir 
a força e o poder das micro e 
pequenas empresas, conferindo-lhes 
maior competitividade e uma vida 
empresarial mais longa e lucrativa.

Parceria É Para Crescer

Megaeventos como a Copa do 
Mundo ou as Olimpíadas oferecem 
a um país a oportunidade de 
se expor perante o mundo. 
Principalmente antes e durante 
o evento, os olhos do mundo 
se voltam para o país que hospeda 
o fato, a notícia por assim dizer. 
Aliás, não é à toa que cada vez 
mais os países se preocupam 
e providenciam uma enorme 
infraestrutura para receber a 
mídia não credenciada, que não 
tem acesso à cobertura dos jogos 
e, por isso mesmo, acaba ”cobrindo” 

o país, o lado de fora dos gramados. 
Mais de 10 mil profi ssionais de 
imprensa não credenciados visitaram 
Atenas durante os Jogos de 2004.

Objetivos complexos assim exigem 
cooperação e parcerias. Mas toda 
atenção é necessária para não 
perder a hora certa de agir, 
já que o Turismo é um setor 
tradicionalmente visto como 
fragmentado. Só que neste caso 
não há como ganhar sozinho. 
Ou todos ganham ou perdem. 
É preciso se aventurar para além 

de suas próprias fronteiras para 
formar parcerias produtivas. 
O que seria do Turismo sem 
uma boa rede de refeições 
rápidas, por exemplo?

PARCERIAS. 
POR QUÊ E PARA QUÊ?
Que fi que claro: parceria não 
é patrocínio, subsídio, aquisição 
ou fusão. Parceria de sucesso 
é reconhecer que se trata de um 
relacionamento de negócios em que 
os parceiros compartilham riscos, 

SOZINHO TAMBÉM É LEGAL
O mercado de Turismo apresenta 
também um contingente de pessoas 
trabalhando informalmente e que 
apresentam um grande potencial de 
produtividade e vendas. Para esses 
freelancers (prestadores de serviços 
terceirizados ou independentes), o 
PROAGÊNCIA II sugere que se usem 
os benefícios do EI – Empreendedor 
Individual, atendendo às disposições 
da Lei Geral do Turismo.

O Empreendedor Individual é a 
pessoa que trabalha por conta 
própria e que se legaliza como 
pequeno empresário. Para ser 
um empreendedor individual, 
é necessário faturar no máximo 
R$ 36 mil por ano, não ter 
participação em outra empresa 
como sócio ou titular e ter no 
máximo um empregado contratado 
que receba o salário mínimo ou 
o piso da categoria.

Entre as vantagens oferecidas por 
essa lei está o registro no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
o que facilita a abertura de conta 
bancária, o pedido de empréstimos e 
a emissão de notas fi scais. Além disso, 
o EI - Empreendedor Individual pode 
ser enquadrado no Simples Nacional 
e fi car isento dos tributos federais 
(Imposto de Renda, PIS, Cofi ns, IPI 
e CSLL). Para saber mais, consulte:
www.portaldoempreendedor.gov.br.

Megaeventos como a C

LEMBRE-SE:
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recompensas e responsabilidade 
pelo sucesso ou fracasso da 
iniciativa. O que também não 
quer dizer que os parceiros tenham 
que querer os mesmos benefícios. 
Pode-se e é possível formar parcerias 
para obter resultados diferentes. Cada 
negócio tem suas particularidades. 
A principal motivação para a 
cooperação é que todos os parceiros 
se benefi ciem do alinhamento 
de recursos e objetivos. Parcerias 
podem se formar para criar novos 
produtos ou serviços, para atingir 
níveis mais elevados de efi ciência 
ou economia de escala, para abrir 
mercados antes inacessíveis ou 
simplesmente para unir recursos – 
fi nanceiros e/ou humanos. 

O principal é querer que dê certo
e alinhar ações. No setor privado, 
as parcerias podem gerar acesso 
a novos mercados que cada um 
seria incapaz de desenvolver por 
conta própria; possibilidade de 
melhorar os níveis de habilidade e 
performance; expansão de produtos 
e serviços além da capacidade atual; 
destaque da credibilidade através da 
associação e oportunidade 
para ter um retorno compatível 
com os riscos e valores da união.

De acordo com a Organização 
Mundial de Turismo, a globalização 
e a tecnologia estão transformando 
o Turismo numa força econômica 
dinâmica como jamais foi possível 
antes. A indústria está em transição. 
Redes de distribuição estão criando 
pacotes fl exíveis de experiências 
de viagem, e os destinos turísticos 
estão formando redes mais amplas 
de alianças para oferecer vivências 
excitantes e confi áveis. Antes isolados 
por nítidas fronteiras, segmentos 
do setor turístico – companhias 
aéreas, hotéis, atrações e operadores 
de turismo – vêm descobrindo que 
precisam se unir para divulgar, 
conseguir reservas e vender os 
destinos de forma a ter sua parte 
num segmento crescente do mercado.

RECONHECER AS 
OPORTUNIDADES
Construir parcerias quer dizer 
encontrar os pontos em comum 
e encontrar saídas para alavancar 
aquilo que cada um traz para 
a mesa de negociação. O setor 
de Turismo apresenta inúmeras 
oportunidades para parceria, 
pois se caracteriza por um 
crescente conjunto de pequenos 
e médios negócios que têm o 
empreendedorismo e a fl exibilidade 
para aproveitar novas oportunidades. 
Em escala global, o setor público 
está buscando novas formas de 
fazer parceria com o setor privado 
para desenvolver estrategicamente 
o Turismo e levantar ativos 
disponíveis para crescimento.

É preciso reconhecer que a 
destinação turística representa 
uma coleção de experiências que, 
reunidas, criam um conjunto 
competitivo. Quanto maior o 
número e a variedade de coisas 
para ver e fazer, melhor o destino 
conseguirá sustentar a visitação 
em tempos de fragilidade. Mas são 
negócios individuais que formam 
uma destinação e aqueles que 
oferecem as atrações e atividades 
não são os únicos importantes. 
A cadeia de valor no Turismo 
começa fora da destinação, na hora 
e lugar em que a ideia de viajar se 
apresenta e é convertida em decisão 
de viajar. A oportunidade de fazer 
parcerias reside na miríade de elos 
da cadeia de valor.

PARCERIA É TEMPO,  
LIDERANÇA E UNIÃO
Geralmente esquecemos que o 
processo de parceria exige tempo 
e liderança. Começa com muita 
preparação para estabelecer o 
relacionamento e é aqui que 
se faz necessária certa dose de 
liderança, incluindo habilidades 
de comunicação e negociação. 
Na prática, não se recomenda 

estabelecer muitos pré requisitos 
logo no início. Construindo uma base 
de consenso e confi ança, a parceria 
planta a fl exibilidade para futuras 
mudanças. Querer, acreditar e ter 
jogo de cintura, sem prepotência 
nem afetação.

O processo também requer visão 
e energia. Sem dúvida, a criação 
de uma parceria é mais fácil quando 
a ideia é estimulante e os benefícios 
são visíveis. Mas nem sempre é esse 
o caso. Por isso, muitas parcerias 
necessitam, em seus estágios iniciais, 
de um defensor, uma pessoa que 
tenha visão e seja fonte de energia 
e entusiasmo. Um regente de coral 
é uma boa imagem: alguém que 
mantém todo mundo cantando 
no tom correto - uns sopranos ou 
contraltos, outros tenores ou baixos. 
Mas todos na hora certa.

GERENCIANDO O DIA A DIA
Alguns cuidados são imprescindíveis 
para não desafi nar no coral, 
apesar de termos consciência que 
momentos de tensão na parceria 
sempre existirão. Para evitá-los 
ao máximo, alguns cuidados:

• Ter objetivos e metas 
transparentes e claramente 
articulados.

• Manter comunicação aberta e 
frequente. Fale sempre. Não falar 
é bem pior.

• Construir competências através 
de aprendizagem contínua. Nunca 
é tarde para aprender.

• Criar indicadores e medidas para 
checar o antes e o depois.

• Manter a visão compartilhada 
e o contato durante o dia a dia.

• Desenvolver a proatividade para 
planejar e gerenciar riscos diante de 
novas circunstâncias. 

Não se espante com o inesperado. 
O mundo é uma caixinha de 
surpresas e parcerias são estratégias 
dinâmicas. Caso contrário, fracassam.

Eventos Esportivos: 
Como Aproveitá-los

A Copa do Mundo de Futebol 2014 
está batendo à porta do mercado 
de Turismo brasileiro. A expectativa 
é que, em um mês, 500 mil turistas – 
10% do total que o Brasil recebe em 
um ano inteiro – acorram às cidades 
onde acontecerão os jogos de 
futebol. Além disso, o campeonato 
atrairá ainda 15 mil jornalistas, 
15 mil voluntários para tarefas 
diversas e 300 funcionários e 
convidados da FIFA, cuja lista de 
exigências ao país organizador inclui 
jatinhos, limusines e 400 automóveis.

Para as Olimpíadas, outros números 
prometem fazer os olhos dos 
brasileiros brilharem. Não é para 

menos. As estimativas sobre número 
de turistas, geração de empregos 
e impacto do evento sobre o PIB em 
geral são animadoras. A Alemanha, 
por exemplo, teve 1,7% a mais 
no PIB em 2006.

Porém, muito além de números 
estratosféricos, o que megaeventos 
como estes costumam ter são dois 
propósitos: realizar o evento em si, 
ou seja, recepcionar equipes e atletas 
para uma competição (hospedar 32 
equipes e suas comitivas durante 
um mês e criar estrutura para a 
realização de 64 partidas, que serão 
transmitidas para todo o mundo) 
e, simultaneamente, proporcionar 

benefícios para a cidade ou país-sede.

Eventualmente surge uma tensão 
entre essas duas ideias. Por um 
lado pode ser tão complexo e difícil 
preparar a infraestrutura, os estádios, 
meios de transporte e aeroportos, 
que acabam não sobrando tempo, 
recursos e pensamentos para a 
segunda tarefa. Segundo análises, os 
locais que mais se benefi ciaram de 
um megaevento foram aqueles que 
gerenciaram bem a preparação do 
mesmo, de maneira a poderem alocar 
também sufi ciente atenção, tempo, 
recursos, intuição e liderança ao 
segundo propósito.

QUEM VOCÊ PODE     
ABORDAR COMO           
PARCEIRO POTENCIAL?
Não há limite para se pensar em 
parcerias e se por a cantar. Defi nido 
o que você quer, parta para a ação. 
Além de outros tipos de Agências 
de Viagens (operadoras, receptivo...), 
pense em todos os possíveis 
complementadores do seu negócio - 
quando você crescer, eles crescerão. 
Esses são os melhores parceiros em 
potencial: hotéis e outras empresas 
de hospedagem, companhias 
aéreas, locadoras de veículos, 
transportadoras, organizadores 
de eventos, atrações, lojas, emissoras 
de rádio e TV, fabricantes e 
vendedores de produtos que 
sua empresa utiliza, organizações 
e associações industriais, 
consultores, empresas de 
pesquisa, agências de publicidade 
e relações públicas, entidades de 

marketing dos destinos turísticos, 
associações regionais de turismo, 
câmaras de comércio, governos 
federais, estaduais, municipais. 
As possibilidades são tão grandes 
quanto sua imaginação e ousadia.

RESUMO DA ÓPERA
Comece pequeno, sonhe grande. 
Cumpra suas promessas. Não durma 
sobre os louros. Para permanecerem 
sustentáveis, as parcerias podem 
precisar incluir novos parceiros, 
novos produtos ou serviços, novos 
mercados. Pratique a escuta ativa: a 
diversidade existe e é saudável para 
a parceria. Na verdade, a diversidade 
é a mãe da parceria. Continue 
pesquisando e mantendo contato 
com outras empresas e pessoas da 
área para aprender as melhores 
práticas de gestão. Muitos relatos de 
experiências estão disponíveis e as 
pessoas estão dispostas a ajudar.

LEMBRE-SE:
Antes de iniciar uma parceria:

• Qual o objetivo da parceria?

• Quais as possibilidades de 
parceiros para este objetivo?

• Qual a responsabilidade de cada 
um?

• Qual a contribuição de cada 
parceiro?

• Qual o nível de risco aceitável?

• Serão desenvolvidos produtos e 
serviços em conjunto?

• Como serão vendidos?

• Como será o processo de tomada 
de decisão?

• Qual será o cronograma de 
implantação?

• Quais as expectativas de 
resultados?

• Como avaliar os resultados?

• Como encerrar a parceria sem 
prejuízo de nenhuma das partes?

A Copa do Mundo de F

e relações públicas, ent
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recompensas e responsabilidade 
pelo sucesso ou fracasso da 
iniciativa. O que também não 
quer dizer que os parceiros tenham 
que querer os mesmos benefícios. 
Pode-se e é possível formar parcerias 
para obter resultados diferentes. Cada 
negócio tem suas particularidades. 
A principal motivação para a 
cooperação é que todos os parceiros 
se benefi ciem do alinhamento 
de recursos e objetivos. Parcerias 
podem se formar para criar novos 
produtos ou serviços, para atingir 
níveis mais elevados de efi ciência 
ou economia de escala, para abrir 
mercados antes inacessíveis ou 
simplesmente para unir recursos – 
fi nanceiros e/ou humanos. 

O principal é querer que dê certo
e alinhar ações. No setor privado, 
as parcerias podem gerar acesso 
a novos mercados que cada um 
seria incapaz de desenvolver por 
conta própria; possibilidade de 
melhorar os níveis de habilidade e 
performance; expansão de produtos 
e serviços além da capacidade atual; 
destaque da credibilidade através da 
associação e oportunidade 
para ter um retorno compatível 
com os riscos e valores da união.

De acordo com a Organização 
Mundial de Turismo, a globalização 
e a tecnologia estão transformando 
o Turismo numa força econômica 
dinâmica como jamais foi possível 
antes. A indústria está em transição. 
Redes de distribuição estão criando 
pacotes fl exíveis de experiências 
de viagem, e os destinos turísticos 
estão formando redes mais amplas 
de alianças para oferecer vivências 
excitantes e confi áveis. Antes isolados 
por nítidas fronteiras, segmentos 
do setor turístico – companhias 
aéreas, hotéis, atrações e operadores 
de turismo – vêm descobrindo que 
precisam se unir para divulgar, 
conseguir reservas e vender os 
destinos de forma a ter sua parte 
num segmento crescente do mercado.

RECONHECER AS 
OPORTUNIDADES
Construir parcerias quer dizer 
encontrar os pontos em comum 
e encontrar saídas para alavancar 
aquilo que cada um traz para 
a mesa de negociação. O setor 
de Turismo apresenta inúmeras 
oportunidades para parceria, 
pois se caracteriza por um 
crescente conjunto de pequenos 
e médios negócios que têm o 
empreendedorismo e a fl exibilidade 
para aproveitar novas oportunidades. 
Em escala global, o setor público 
está buscando novas formas de 
fazer parceria com o setor privado 
para desenvolver estrategicamente 
o Turismo e levantar ativos 
disponíveis para crescimento.

É preciso reconhecer que a 
destinação turística representa 
uma coleção de experiências que, 
reunidas, criam um conjunto 
competitivo. Quanto maior o 
número e a variedade de coisas 
para ver e fazer, melhor o destino 
conseguirá sustentar a visitação 
em tempos de fragilidade. Mas são 
negócios individuais que formam 
uma destinação e aqueles que 
oferecem as atrações e atividades 
não são os únicos importantes. 
A cadeia de valor no Turismo 
começa fora da destinação, na hora 
e lugar em que a ideia de viajar se 
apresenta e é convertida em decisão 
de viajar. A oportunidade de fazer 
parcerias reside na miríade de elos 
da cadeia de valor.

PARCERIA É TEMPO,  
LIDERANÇA E UNIÃO
Geralmente esquecemos que o 
processo de parceria exige tempo 
e liderança. Começa com muita 
preparação para estabelecer o 
relacionamento e é aqui que 
se faz necessária certa dose de 
liderança, incluindo habilidades 
de comunicação e negociação. 
Na prática, não se recomenda 

estabelecer muitos pré requisitos 
logo no início. Construindo uma base 
de consenso e confi ança, a parceria 
planta a fl exibilidade para futuras 
mudanças. Querer, acreditar e ter 
jogo de cintura, sem prepotência 
nem afetação.

O processo também requer visão 
e energia. Sem dúvida, a criação 
de uma parceria é mais fácil quando 
a ideia é estimulante e os benefícios 
são visíveis. Mas nem sempre é esse 
o caso. Por isso, muitas parcerias 
necessitam, em seus estágios iniciais, 
de um defensor, uma pessoa que 
tenha visão e seja fonte de energia 
e entusiasmo. Um regente de coral 
é uma boa imagem: alguém que 
mantém todo mundo cantando 
no tom correto - uns sopranos ou 
contraltos, outros tenores ou baixos. 
Mas todos na hora certa.

GERENCIANDO O DIA A DIA
Alguns cuidados são imprescindíveis 
para não desafi nar no coral, 
apesar de termos consciência que 
momentos de tensão na parceria 
sempre existirão. Para evitá-los 
ao máximo, alguns cuidados:

• Ter objetivos e metas 
transparentes e claramente 
articulados.

• Manter comunicação aberta e 
frequente. Fale sempre. Não falar 
é bem pior.

• Construir competências através 
de aprendizagem contínua. Nunca 
é tarde para aprender.

• Criar indicadores e medidas para 
checar o antes e o depois.

• Manter a visão compartilhada 
e o contato durante o dia a dia.

• Desenvolver a proatividade para 
planejar e gerenciar riscos diante de 
novas circunstâncias. 

Não se espante com o inesperado. 
O mundo é uma caixinha de 
surpresas e parcerias são estratégias 
dinâmicas. Caso contrário, fracassam.

Eventos Esportivos: 
Como Aproveitá-los

A Copa do Mundo de Futebol 2014 
está batendo à porta do mercado 
de Turismo brasileiro. A expectativa 
é que, em um mês, 500 mil turistas – 
10% do total que o Brasil recebe em 
um ano inteiro – acorram às cidades 
onde acontecerão os jogos de 
futebol. Além disso, o campeonato 
atrairá ainda 15 mil jornalistas, 
15 mil voluntários para tarefas 
diversas e 300 funcionários e 
convidados da FIFA, cuja lista de 
exigências ao país organizador inclui 
jatinhos, limusines e 400 automóveis.

Para as Olimpíadas, outros números 
prometem fazer os olhos dos 
brasileiros brilharem. Não é para 

menos. As estimativas sobre número 
de turistas, geração de empregos 
e impacto do evento sobre o PIB em 
geral são animadoras. A Alemanha, 
por exemplo, teve 1,7% a mais 
no PIB em 2006.

Porém, muito além de números 
estratosféricos, o que megaeventos 
como estes costumam ter são dois 
propósitos: realizar o evento em si, 
ou seja, recepcionar equipes e atletas 
para uma competição (hospedar 32 
equipes e suas comitivas durante 
um mês e criar estrutura para a 
realização de 64 partidas, que serão 
transmitidas para todo o mundo) 
e, simultaneamente, proporcionar 

benefícios para a cidade ou país-sede.

Eventualmente surge uma tensão 
entre essas duas ideias. Por um 
lado pode ser tão complexo e difícil 
preparar a infraestrutura, os estádios, 
meios de transporte e aeroportos, 
que acabam não sobrando tempo, 
recursos e pensamentos para a 
segunda tarefa. Segundo análises, os 
locais que mais se benefi ciaram de 
um megaevento foram aqueles que 
gerenciaram bem a preparação do 
mesmo, de maneira a poderem alocar 
também sufi ciente atenção, tempo, 
recursos, intuição e liderança ao 
segundo propósito.

QUEM VOCÊ PODE     
ABORDAR COMO           
PARCEIRO POTENCIAL?
Não há limite para se pensar em 
parcerias e se por a cantar. Defi nido 
o que você quer, parta para a ação. 
Além de outros tipos de Agências 
de Viagens (operadoras, receptivo...), 
pense em todos os possíveis 
complementadores do seu negócio - 
quando você crescer, eles crescerão. 
Esses são os melhores parceiros em 
potencial: hotéis e outras empresas 
de hospedagem, companhias 
aéreas, locadoras de veículos, 
transportadoras, organizadores 
de eventos, atrações, lojas, emissoras 
de rádio e TV, fabricantes e 
vendedores de produtos que 
sua empresa utiliza, organizações 
e associações industriais, 
consultores, empresas de 
pesquisa, agências de publicidade 
e relações públicas, entidades de 

marketing dos destinos turísticos, 
associações regionais de turismo, 
câmaras de comércio, governos 
federais, estaduais, municipais. 
As possibilidades são tão grandes 
quanto sua imaginação e ousadia.

RESUMO DA ÓPERA
Comece pequeno, sonhe grande. 
Cumpra suas promessas. Não durma 
sobre os louros. Para permanecerem 
sustentáveis, as parcerias podem 
precisar incluir novos parceiros, 
novos produtos ou serviços, novos 
mercados. Pratique a escuta ativa: a 
diversidade existe e é saudável para 
a parceria. Na verdade, a diversidade 
é a mãe da parceria. Continue 
pesquisando e mantendo contato 
com outras empresas e pessoas da 
área para aprender as melhores 
práticas de gestão. Muitos relatos de 
experiências estão disponíveis e as 
pessoas estão dispostas a ajudar.

LEMBRE-SE:
Antes de iniciar uma parceria:

• Qual o objetivo da parceria?

• Quais as possibilidades de 
parceiros para este objetivo?

• Qual a responsabilidade de cada 
um?

• Qual a contribuição de cada 
parceiro?

• Qual o nível de risco aceitável?

• Serão desenvolvidos produtos e 
serviços em conjunto?

• Como serão vendidos?

• Como será o processo de tomada 
de decisão?

• Qual será o cronograma de 
implantação?

• Quais as expectativas de 
resultados?

• Como avaliar os resultados?

• Como encerrar a parceria sem 
prejuízo de nenhuma das partes?

A Copa do Mundo de F

e relações públicas, ent
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Megaeventos esportivos têm muitas 
funções e impactos básicos. Uma 
dessas funções é a construção de 
uma identidade nacional. Uma 
pesquisa da empresa Anholt-GMI, que 
analisa a imagem dos países como se 
fossem marcas comerciais, revelou 
que 93% dos alemães acreditam que 
a Alemanha fi cou com uma imagem 
melhor após a Copa de 2006. 

Outro benefício é o aumento direto 
das estadas como a de turistas 
americanos, israelenses e europeus 
na Alemanha, que cresceu, em 
média, 9,65 % no ano da Copa em 
relação a 2005. E mais: nos dois anos 
subsequentes, a evolução em relação 
aos anos imediatamente anteriores 
foi de 3,38 % (2007) e 3,83 % (2008).

A Riotur já começou a trabalhar 
com o lançamento do Programa 
Rio + Hospitaleiro, que vai capacitar 
inicialmente 4 mil profi ssionais para 
receber melhor o turista. O programa 
começa com capacitações para 
taxistas, garçons, recepcionistas, 
guardas municipais e outros 
profi ssionais que mantêm contato 
direto com turistas do Rio de 
Janeiro. A meta é chegar a 20 mil 
capacitações até 2014.

Também o Ministério do Turismo 
(MTur) já mobilizou esforços com 
o mesmo objetivo: capacitação 
de profi ssionais que atuam 
diretamente em contato com 
turistas que chegam ao país. Lançou 
o projeto “Bem Receber Copa” 
que investirá R$ 440 milhões para 
qualifi car 306 mil profi ssionais do 
Turismo até 2013. Com o slogan “O 
Sucesso do Brasil na Copa está em 
Nossas Mãos”, o objetivo é promover 
qualifi cação de padrão internacional 
para profi ssionais do Turismo. 

A primeira fase é dirigida àqueles 
que têm contato direto com 
o público como, por exemplo, 
motoristas, camareiros, pessoal de 
aeroportos, entre outros. Acordos 
para capacitar profi ssionais do setor 
de alimentação e aviação regional 

também já foram assinados.

O Programa Sebrae Copa 2014 
envolve integradamente os 12 
Sebraes nas Unidades Federativas 
das 12 cidades sedes, com o foco 
específi co de identifi car e disseminar 
oportunidades de negócios para 
as pequenas empresas. São dois 
desafi os: contribuir para a criação e 
geração de novos negócios (produtos 
e serviços) nos períodos pré e 
durante evento; e colaborar para 
desenvolver as micro e pequenas 
empresas (MPEs), visando torná-las 
mais competitivas e propiciando 
o legado tão esperado a esses 
ambientes de negócios.

Atualmente, o setor de Turismo 
emprega 7,2 milhões de pessoas. 
Estima-se que 870 mil atenderão os 
500 mil visitantes estimados durante 
o mundial de 2014. Para atrair esse 
público o MTur lançou , em parceria 
com a Embratur, um kit promocional 
para cada uma das 12 sedes da Copa 
2014. Com isso, cidades como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Cuiabá, 
Manaus, Fortaleza, Salvador, Recife e 
Natal terão maior visibilidade mundial 
nos próximos quatro anos. O kit 
mostra, através de imagens e vídeos, 
toda a diversidade natural e cultural 
do Brasil.

EXEMPLO AFRICANO
Em 2007, a África do Sul impulsionou 
o crescimento de turistas mais 
rapidamente do que a média 
internacional, chegando a crescer 
7,6% nos primeiros meses do ano de 
2008. Em longo prazo, o crescimento 
apresentou números dignos de 
comemoração: saltou de 600 mil 
turistas estrangeiros em 1994, para 9 
milhões em 2009. Com a Copa 2010, as 
projeções ultrapassavam facilmente os 
10 milhões de visitantes estrangeiros.

Para acolhê-los carinhosamente, 
a África do Sul foi o primeiro país 
na história da Copa do Mundo a 
oferecer vistos específi cos para o 
evento: bastava comprovar a compra 

de ingressos para jogos da Copa. 
Com esse incremento, pequenos 
negócios do setor de hospitalidade 
foram amplamente benefi ciados. A 
exemplo da Alemanha, em 2006, a 
FIFA contratou acomodações “não-
hoteleiras”  em parques nacionais, 
bed & breakfast, lodges e casas de 
hóspedes durante a Copa de 2010. 

Assim, além dos 40 mil quartos 
oferecidos, o Departamento de 
Turismo da África do Sul designou 
verba especial para a classifi cação 
de acomodações em micro, pequenos 
e médios empreendimentos. Além 
de benefi ciar toda a indústria do 
Turismo, a África do Sul viveu uma 
oportunidade única para um número 
considerável de estabelecimentos 
de acomodação menores.

Segundo o departamento de assuntos 
internos da África do Sul o país 
recebeu, entre 1º de junho e 1º de 
julho, mais de 1 milhão de visitantes, 
um aumento de 25% em relação ao 
mesmo período de 2009. Apostando 
na publicidade positiva que o país 
recebeu em todo o mundo, Roshene 
Singh, chefe do departamento de 
marketing do órgão ofi cial de turismo 
sul-africano disse: “Muita gente que 
foi embora vai recomendar a África 
do Sul como destino de férias, e 
também pode voltar”.

Ainda é cedo para saber o retorno, 
mas uma coisa é certa:  a África 
do Sul revelou-se uma anfi triã 
à altura do evento e a Copa de 
2010 transcorreu em um clima de 
tranquilidade e muita animação.

OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS

O mercado de Agenciamento de 
Viagens deve se preparar também 
para outras competições menores 
que vêm a reboque dos dois grandes 
eventos esportivos mundiais. A Copa 
das Confederações, que costuma 
acontecer um ano antes da Copa do 
Mundo, e as Paraolimpíadas, 
que acontecerão após a realização 
das Olimpíadas 2016.

Alemanha Ficou de Bom Humor

Aquela imagem de alemão bravo, 
sisudo, todo paramentado com 
adereços que parecem não sair do 
lugar, cedeu lugar ao bonachão 
risonho, simpático e amável, amigo 
do turista. Este é um dos legados 
que a Alemanha se orgulha de ter 
conquistado no rastro do sucesso 
que foi a Copa do Mundo de 2006. 
Agora é nossa vez. Temos muito que 
aprender com o caso da Alemanha. 
Além da participação fundamental 
do governo alemão, muitas boas 
práticas foram realizadas por 
organizações setoriais e governos 
locais, fazendo dessa Copa um case 
de muito sucesso. Precisamos, 
pois, agilizar nossas parcerias. 
Com base nas informações colhidas 
por um projeto de Benchmarking* 
realizado em 2009, fruto de parceria 
entre o Ministério do Turismo, a 
Embratur, o SEBRAE e na época a 
BRAZTOA, podemos aprender muito 
com a experiência alemã. Para os 
alemães, a realização da Copa foi 
um verdadeiro sucesso. Estimulados 
pela campanha A Time to Make 
Friends (“Um Momento Para Fazer 
Amigos”), os cidadãos se renderam 
ao sentimento de orgulho de serem 
alemães, criando um nacionalismo 
extremamente positivo que colocou 
6 milhões de bandeiras nacionais 
nos automóveis do país. O slogan 
despertou um desejo de bem 
receber. Cientes de que o foco 
era melhorar o clima receptivo, 
a campanha do German National 
Tourist Board (GNTB) conseguiu 
uma mudança de imagem sobre o 
povo alemão que, de frio e distante, 
passou a ser acolhedor, simpático 
e hospitaleiro. 

Os resultados obtidos mostram 
o tamanho do mercado atingido: 
além dos 3 milhões de torcedores 

que assistiram pessoalmente as 64 
partidas de futebol, 300 emissoras 
de TV fi zeram a cobertura para 213 
países, com um total de 33 bilhões de 
espectadores. Imagine esse número 
de pessoas olhando em nossa direção. 
Precisamos fazer bonito. Então 
reparem qual foi o caminho que 
a Alemanha percorreu para isso.

A German Travel Association 
(DRV) é uma associação que 
representa 4.500 associados, 
desde microempresas a grandes 
organizações, de operadores a 
Agentes de Viagens e fornecedores. 
Dentre suas iniciativas de sucesso 
para a Copa, conheça algumas:

• Criação de pacotes de turismo 
personalizados, usando as cidades-
sede como destinos principais 
e agregando passeios a cidades 
com forte apelo turístico.

• Criação de roteiros de incentivo 
tendo o tema esporte/futebol 
como eixo, mesclando passeios 
com atividades e práticas 
relacionadas ao mesmo.

• Divulgação dos pacotes de turismo 
pelos operadores nos eventos 
promocionais criados pela GNTB 
(workshops, festas, etc) ou nas 
feiras de turismo, com antecedência 
de 2 anos da realização do evento.

Antes de acontecer a Copa, a cidade 
de Kaiserslautern era praticamente 
desconhecida no cenário turístico. 
Conquistou o status de cidade-
sede e, mesmo com limitações de 
atrativos turísticos, serviços 
e infraestrutura, soube aproveitar 
ao máximo as suas possibilidades. 
Um comitê multissetorial concebeu 
diversas estratégias.

• Priorização dos fornecedores 
locais em todos os serviços 

necessários ao evento, gerando 
maior comprometimento com os 
resultados graças ao espírito coletivo 
e favorecendo a concentração das 
verbas no local. Sendo uma cidade 
pequena, a comunicação ágil e a 
supervisão facilitada garantiram a 
qualidade dos serviços.

• Criação do sistema de Bed & 
Breakfast (B&B) em casa de 
alemães, já que a infraestrutura 
hoteleira não era sufi ciente.

• Otimização dos recursos 
e estruturas disponíveis, em vez 
de criar algo que no futuro viesse 
a ser pouco utilizado. Exemplos: 
hospedagem em casas de moradores, 
acampamentos em estacionamentos 
de shoppings e supermercados.

• Criação de atividades de 
entretenimento para reter o público, 
aumentando seus gastos dentro da 
cidade. Exemplos: manifestações da 
cultura local, aumento do horário de 
funcionamento dos restaurantes, 
estímulo ao late check-out nos hotéis, 
desenvolvimento de city tours e tours 
guiados, atendimento especializado 
às pessoas com necessidades 
especiais, prestação de serviços 
turísticos on-line (reservas de hotéis, 
atrações turísticas, mapa do entorno).

• Utilização de criatividade 
nas ações promocionais, para 
otimizar custos e gerar alto 
impacto no público-alvo. Exemplo: 
para ser lembrada como polo 
tecnológico e turístico, foram 
promovidas partidas de futebol 
entre robôs na ITB Berlin 2006 
(Feira de Turismo de Berlim).

• Desenvolvimento de ações 
de marketing diferenciadas, 
focadas em diferentes públicos-
alvo (jornalistas e turistas).

*Benchmarking: processo dinâmico e contínuo de aprimoramento e melhoria em negócios / empresas ou instituições, com base na 
observação e análise de outras experiências de referência, adaptações, implementações e constante avaliação.

Aquela imagem de ale
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Megaeventos esportivos têm muitas 
funções e impactos básicos. Uma 
dessas funções é a construção de 
uma identidade nacional. Uma 
pesquisa da empresa Anholt-GMI, que 
analisa a imagem dos países como se 
fossem marcas comerciais, revelou 
que 93% dos alemães acreditam que 
a Alemanha fi cou com uma imagem 
melhor após a Copa de 2006. 

Outro benefício é o aumento direto 
das estadas como a de turistas 
americanos, israelenses e europeus 
na Alemanha, que cresceu, em 
média, 9,65 % no ano da Copa em 
relação a 2005. E mais: nos dois anos 
subsequentes, a evolução em relação 
aos anos imediatamente anteriores 
foi de 3,38 % (2007) e 3,83 % (2008).

A Riotur já começou a trabalhar 
com o lançamento do Programa 
Rio + Hospitaleiro, que vai capacitar 
inicialmente 4 mil profi ssionais para 
receber melhor o turista. O programa 
começa com capacitações para 
taxistas, garçons, recepcionistas, 
guardas municipais e outros 
profi ssionais que mantêm contato 
direto com turistas do Rio de 
Janeiro. A meta é chegar a 20 mil 
capacitações até 2014.

Também o Ministério do Turismo 
(MTur) já mobilizou esforços com 
o mesmo objetivo: capacitação 
de profi ssionais que atuam 
diretamente em contato com 
turistas que chegam ao país. Lançou 
o projeto “Bem Receber Copa” 
que investirá R$ 440 milhões para 
qualifi car 306 mil profi ssionais do 
Turismo até 2013. Com o slogan “O 
Sucesso do Brasil na Copa está em 
Nossas Mãos”, o objetivo é promover 
qualifi cação de padrão internacional 
para profi ssionais do Turismo. 

A primeira fase é dirigida àqueles 
que têm contato direto com 
o público como, por exemplo, 
motoristas, camareiros, pessoal de 
aeroportos, entre outros. Acordos 
para capacitar profi ssionais do setor 
de alimentação e aviação regional 

também já foram assinados.

O Programa Sebrae Copa 2014 
envolve integradamente os 12 
Sebraes nas Unidades Federativas 
das 12 cidades sedes, com o foco 
específi co de identifi car e disseminar 
oportunidades de negócios para 
as pequenas empresas. São dois 
desafi os: contribuir para a criação e 
geração de novos negócios (produtos 
e serviços) nos períodos pré e 
durante evento; e colaborar para 
desenvolver as micro e pequenas 
empresas (MPEs), visando torná-las 
mais competitivas e propiciando 
o legado tão esperado a esses 
ambientes de negócios.

Atualmente, o setor de Turismo 
emprega 7,2 milhões de pessoas. 
Estima-se que 870 mil atenderão os 
500 mil visitantes estimados durante 
o mundial de 2014. Para atrair esse 
público o MTur lançou , em parceria 
com a Embratur, um kit promocional 
para cada uma das 12 sedes da Copa 
2014. Com isso, cidades como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Cuiabá, 
Manaus, Fortaleza, Salvador, Recife e 
Natal terão maior visibilidade mundial 
nos próximos quatro anos. O kit 
mostra, através de imagens e vídeos, 
toda a diversidade natural e cultural 
do Brasil.

EXEMPLO AFRICANO
Em 2007, a África do Sul impulsionou 
o crescimento de turistas mais 
rapidamente do que a média 
internacional, chegando a crescer 
7,6% nos primeiros meses do ano de 
2008. Em longo prazo, o crescimento 
apresentou números dignos de 
comemoração: saltou de 600 mil 
turistas estrangeiros em 1994, para 9 
milhões em 2009. Com a Copa 2010, as 
projeções ultrapassavam facilmente os 
10 milhões de visitantes estrangeiros.

Para acolhê-los carinhosamente, 
a África do Sul foi o primeiro país 
na história da Copa do Mundo a 
oferecer vistos específi cos para o 
evento: bastava comprovar a compra 

de ingressos para jogos da Copa. 
Com esse incremento, pequenos 
negócios do setor de hospitalidade 
foram amplamente benefi ciados. A 
exemplo da Alemanha, em 2006, a 
FIFA contratou acomodações “não-
hoteleiras”  em parques nacionais, 
bed & breakfast, lodges e casas de 
hóspedes durante a Copa de 2010. 

Assim, além dos 40 mil quartos 
oferecidos, o Departamento de 
Turismo da África do Sul designou 
verba especial para a classifi cação 
de acomodações em micro, pequenos 
e médios empreendimentos. Além 
de benefi ciar toda a indústria do 
Turismo, a África do Sul viveu uma 
oportunidade única para um número 
considerável de estabelecimentos 
de acomodação menores.

Segundo o departamento de assuntos 
internos da África do Sul o país 
recebeu, entre 1º de junho e 1º de 
julho, mais de 1 milhão de visitantes, 
um aumento de 25% em relação ao 
mesmo período de 2009. Apostando 
na publicidade positiva que o país 
recebeu em todo o mundo, Roshene 
Singh, chefe do departamento de 
marketing do órgão ofi cial de turismo 
sul-africano disse: “Muita gente que 
foi embora vai recomendar a África 
do Sul como destino de férias, e 
também pode voltar”.

Ainda é cedo para saber o retorno, 
mas uma coisa é certa:  a África 
do Sul revelou-se uma anfi triã 
à altura do evento e a Copa de 
2010 transcorreu em um clima de 
tranquilidade e muita animação.

OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS

O mercado de Agenciamento de 
Viagens deve se preparar também 
para outras competições menores 
que vêm a reboque dos dois grandes 
eventos esportivos mundiais. A Copa 
das Confederações, que costuma 
acontecer um ano antes da Copa do 
Mundo, e as Paraolimpíadas, 
que acontecerão após a realização 
das Olimpíadas 2016.

Alemanha Ficou de Bom Humor

Aquela imagem de alemão bravo, 
sisudo, todo paramentado com 
adereços que parecem não sair do 
lugar, cedeu lugar ao bonachão 
risonho, simpático e amável, amigo 
do turista. Este é um dos legados 
que a Alemanha se orgulha de ter 
conquistado no rastro do sucesso 
que foi a Copa do Mundo de 2006. 
Agora é nossa vez. Temos muito que 
aprender com o caso da Alemanha. 
Além da participação fundamental 
do governo alemão, muitas boas 
práticas foram realizadas por 
organizações setoriais e governos 
locais, fazendo dessa Copa um case 
de muito sucesso. Precisamos, 
pois, agilizar nossas parcerias. 
Com base nas informações colhidas 
por um projeto de Benchmarking* 
realizado em 2009, fruto de parceria 
entre o Ministério do Turismo, a 
Embratur, o SEBRAE e na época a 
BRAZTOA, podemos aprender muito 
com a experiência alemã. Para os 
alemães, a realização da Copa foi 
um verdadeiro sucesso. Estimulados 
pela campanha A Time to Make 
Friends (“Um Momento Para Fazer 
Amigos”), os cidadãos se renderam 
ao sentimento de orgulho de serem 
alemães, criando um nacionalismo 
extremamente positivo que colocou 
6 milhões de bandeiras nacionais 
nos automóveis do país. O slogan 
despertou um desejo de bem 
receber. Cientes de que o foco 
era melhorar o clima receptivo, 
a campanha do German National 
Tourist Board (GNTB) conseguiu 
uma mudança de imagem sobre o 
povo alemão que, de frio e distante, 
passou a ser acolhedor, simpático 
e hospitaleiro. 

Os resultados obtidos mostram 
o tamanho do mercado atingido: 
além dos 3 milhões de torcedores 

que assistiram pessoalmente as 64 
partidas de futebol, 300 emissoras 
de TV fi zeram a cobertura para 213 
países, com um total de 33 bilhões de 
espectadores. Imagine esse número 
de pessoas olhando em nossa direção. 
Precisamos fazer bonito. Então 
reparem qual foi o caminho que 
a Alemanha percorreu para isso.

A German Travel Association 
(DRV) é uma associação que 
representa 4.500 associados, 
desde microempresas a grandes 
organizações, de operadores a 
Agentes de Viagens e fornecedores. 
Dentre suas iniciativas de sucesso 
para a Copa, conheça algumas:

• Criação de pacotes de turismo 
personalizados, usando as cidades-
sede como destinos principais 
e agregando passeios a cidades 
com forte apelo turístico.

• Criação de roteiros de incentivo 
tendo o tema esporte/futebol 
como eixo, mesclando passeios 
com atividades e práticas 
relacionadas ao mesmo.

• Divulgação dos pacotes de turismo 
pelos operadores nos eventos 
promocionais criados pela GNTB 
(workshops, festas, etc) ou nas 
feiras de turismo, com antecedência 
de 2 anos da realização do evento.

Antes de acontecer a Copa, a cidade 
de Kaiserslautern era praticamente 
desconhecida no cenário turístico. 
Conquistou o status de cidade-
sede e, mesmo com limitações de 
atrativos turísticos, serviços 
e infraestrutura, soube aproveitar 
ao máximo as suas possibilidades. 
Um comitê multissetorial concebeu 
diversas estratégias.

• Priorização dos fornecedores 
locais em todos os serviços 

necessários ao evento, gerando 
maior comprometimento com os 
resultados graças ao espírito coletivo 
e favorecendo a concentração das 
verbas no local. Sendo uma cidade 
pequena, a comunicação ágil e a 
supervisão facilitada garantiram a 
qualidade dos serviços.

• Criação do sistema de Bed & 
Breakfast (B&B) em casa de 
alemães, já que a infraestrutura 
hoteleira não era sufi ciente.

• Otimização dos recursos 
e estruturas disponíveis, em vez 
de criar algo que no futuro viesse 
a ser pouco utilizado. Exemplos: 
hospedagem em casas de moradores, 
acampamentos em estacionamentos 
de shoppings e supermercados.

• Criação de atividades de 
entretenimento para reter o público, 
aumentando seus gastos dentro da 
cidade. Exemplos: manifestações da 
cultura local, aumento do horário de 
funcionamento dos restaurantes, 
estímulo ao late check-out nos hotéis, 
desenvolvimento de city tours e tours 
guiados, atendimento especializado 
às pessoas com necessidades 
especiais, prestação de serviços 
turísticos on-line (reservas de hotéis, 
atrações turísticas, mapa do entorno).

• Utilização de criatividade 
nas ações promocionais, para 
otimizar custos e gerar alto 
impacto no público-alvo. Exemplo: 
para ser lembrada como polo 
tecnológico e turístico, foram 
promovidas partidas de futebol 
entre robôs na ITB Berlin 2006 
(Feira de Turismo de Berlim).

• Desenvolvimento de ações 
de marketing diferenciadas, 
focadas em diferentes públicos-
alvo (jornalistas e turistas).

*Benchmarking: processo dinâmico e contínuo de aprimoramento e melhoria em negócios / empresas ou instituições, com base na 
observação e análise de outras experiências de referência, adaptações, implementações e constante avaliação.

Aquela imagem de ale
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A Austrália e o Sucesso 
da Aliança Estratégica

Reservadas algumas diferenças 
culturais, o Brasil e a Austrália têm 
paralelos interessantes enquanto 
destinação turística. Ambos fi cam 
distantes dos polos emissores. 
Quem vai para a Austrália não está 

de passagem para nenhum lugar, 
o país/continente é o destino. 
Milhares de quilômetros de praias 
tropicais, com o diferencial que as 
nossas não têm crocodilos nem 
águas vivas como lá. Tudo bem que 

não temos a Barreira de Corais, mas 
Fernando de Noronha também é 
bem legal para mergulhar. O povo 
australiano, assim como o brasileiro 
é hospitaleiro, animado e aberto 
à visitação pública de todas as 

• Realização de reuniões com 
grandes e relevantes operadoras 
de turismo, para apresentar 
a cidade, negociar parcerias 
e comprometer-se com a 
organização de sua oferta.

• Desenvolvimento de programa 
de voluntariado para prestação 
de informações turísticas.

• Campanha de sensibilização da 
comunidade local, adotando a 
personagem da simpática “vovó Elsa” 
como símbolo da acolhida e do calor 
humano da população, promovendo 
uma intensa troca de experiências 
entre moradores e turistas. 
Exemplos: sistema de hospedagem 
solidária e instalação de telão no 
centro histórico para concentrar 
festas, atividades culturais e 
integração entre torcedores.

• Programa de capacitação de 
motoristas de táxis e ônibus, 
proprietários e atendentes de 
restaurantes, e guias de turismo, 
com especial atenção à cultura, 
idioma e preferências dos torcedores 
das seleções que jogariam na cidade.

HEILDELBERG SE DEU BEM
Heidelberg não foi uma cidade-sede 
e se deu bem com a Copa de Mundo. 
À beira do rio Reno, pitoresca 
e romântica, serviu de cidade-
base para hospedar a seleção da 
Costa Rica e não deixou por menos. 

Aproveitou a oportunidade, criou 
uma grande campanha promovendo 
uma série de eventos para atrair 
não só os torcedores daquela 
seleção, mas também a própria 
mídia. O Heidelberg Convention & 
Visitors Bureau, órgão ofi cial de 
Turismo da cidade, realizou boas 
práticas: criação de um web site 
específi co para clientes corporativos 
interessados em oferecer aos seus 
clientes/funcionários atividades 
de eventos de incentivo e tours 
pré e pós-eventos em Heidelberg; 
desenvolvimento de novos temas 
e programas de incentivo, alguns 
divididos em módulos para serem 
ajustados de acordo com interesse 
e disponibilidade do cliente; 
lançamento do city tour temático 
All Around The Ball (“Tudo em 
Torno da Bola”). O principal atrativo 
da cidade, o Castelo de Heidelberg, 
recebeu uma iluminação especial. 
Em parceria com o poder público, 
foi negociada a ampliação do 
“horário do silêncio”, permitindo às 
pessoas que desfrutassem da oferta 
de bares e restaurantes da cidade e 
das áreas para Fanfests.

CARONA AMIGA
Depois que o juiz apita a partida 
fi nal, a festa costuma acontecer no 
país vencedor da Copa, enquanto 
aquele que sediou vai aos poucos 
desmontando o cenário, apagando 

as luzes e tirando o time de 
campo. Aquele período de intenso 
movimento vai fi cando pra trás, 
os ruídos vão cessando e a vida 
parece voltar ao normal. Mas 
nem sempre precisa ser assim. 
E, na Alemanha, eles souberam 
tirar partido. Como organismo 
público-privado, que inclui diversos 
Ministérios e Federações da Indústria 
e do Comércio, o German Land of 
Ideas foi encarregado do marketing 
do Programa “Alemanha, Terra de 
Ideias”, lançado com o propósito 
de divulgar a importância dos 
alemães no desenvolvimento do 
conhecimento humano: tecnologia, 
cultura, ciência, esportes, artes. A 
intenção de criar o programa existia 
há tempos, mas a oportunidade deu-
se efetivamente na Copa do Mundo 
e foi realizado com grande êxito, 
motivando sua continuidade no pós 
Copa. Se você tem um bom projeto 
nesses moldes, a hora é agora. 
Apresente-se.

LEMBRE-SE:
• O povo brasileiro já é bem 
humorado por natureza! 

• Agora, temos que provar que 
somos organizados!

• Pense em como sua Agência 
de Viagens pode contribuir para  
despertar no turista o desejo de 
voltar!

Reservadas alg
culturais o Bras

Costa Rica e nã

partes do mundo. Eles já receberam 
os Jogos Olímpicos e souberam 
aproveitar a oportunidade para 
fi car para sempre na memória do 
turista internacional. Mas, para 
isso, começaram a trabalhar sete 
anos antes do início dos Jogos.
As Olimpíadas de Sydney em 
2000 foram consideradas um 
grande sucesso por uma série de 
razões, dentre as quais as parcerias 
formadas com o setor privado para 
assegurar um desenvolvimento 
econômico sustentável. Em 
realidade, o setor privado foi 
chamado a participar de uma 
ampla aliança estratégica e do 
planejamento nos estágios iniciais, 
através da formação do Fórum de 
Turismo Olímpico (TOF) em 1994, 
logo após a indicação de Sydney 
como cidade-sede em 1993.

O Fórum foi organizado para 
conduzir o gerenciamento e a 
coordenação do planejamento 
turístico na preparação dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos, de 
maneira a assegurar o máximo 
de benefícios e identifi car os riscos 
a tempo. Para fazer de Sydney e 
da Austrália um grande destino 
turístico, era importante ter visão 
de longo prazo, criar uma imagem 
positiva na mídia e conseguir que 
toda a comunidade trabalhasse 
unida. Em 1995, cinco anos antes 
dos Jogos, uma das primeiras 
iniciativas do Fórum foi a criação 
de uma missão de levantamento 
de dados, com seis membros, para 
realizar um encontro com a indústria 
turística em Atlanta (sede dos Jogos 
de 1996), de maneira a calcular o 
efeito que os Jogos poderiam vir 
a ter no Turismo de Nova Gales 
do Sul. Essa missão confi rmou o 
crescimento de Atlanta em diversas 
áreas no período anterior aos 
Jogos e detectou a necessidade 
de construção de mais 11 mil 
apartamentos de hotel em Sydney.

Uma segunda missão, desta vez 
com 30 participantes, esteve em 

Atlanta durante as Olimpíadas, 
estudando principalmente as 
questões operacionais, procurando 
oportunidades junto à mídia e 
acumulando conhecimento, em 
primeira mão, sobre os desafi os 
e oportunidades potenciais. Uma 
terceira missão se realizou em 
março de 1997, após os Jogos, 
quando uma pequena delegação 
voltou a Atlanta para colher 
observações em retrospecto sobre o 
que poderia ter sido feito de forma 
diferente, de forma melhor ou que 
não deveria ter sido feito.

MULTIPLICANDO 
ENVOLVIMENTO
Depois de cada missão, o Fórum 
realizava um seminário para 
participantes da indústria turística, 
com o objetivo de mostrar a todos 
os envolvidos o impacto que os 
Jogos teriam e o que precisava 
ser planejado. Era preciso também 
diminuir as expectativas irrealistas.

Esse processo também gerou uma 
clara compreensão das necessidades 
da mídia. Foi criado o Centro de 
Mídia de Sydney para atender 
a mídia não credenciada. Nos 
Jogos Olímpicos anteriores, essa 
mídia recebeu apoio mínimo; mas 
Sydney provou que esse esforço 
especialmente direcionado foi 
muito importante para criar 
um legado sustentável.

O Fórum se reuniu trimestralmente 
durante sete anos e cada sessão 
atraía de 400 a 700 participantes, 
divididos em subcomitês para 
estudo e atividades em áreas 
específi cas. 

As verbas para o funcionamento 
da parceria foram garantidas 
pelo Turismo de Nova Gales do 
Sul, enquanto outros parceiros 
fi nanciaram projetos específi cos, 
tais como transporte das missões 
a Atlanta e hospedagem de 
profi ssionais da mídia.

DE OLHO NO FUTURO
Os potenciais riscos de perda 
de credibilidade também foram 
compartilhados por todos os 
parceiros. Se eles não fossem 
capazes de entrar em acordo em 
torno de alguns objetivos comuns 
e alavancar essa oportunidade única, 
as implicações poderiam reverberar 
em todo o setor nos anos à frente. 

O setor também poderia entrar em 
colapso em caso de inabilidade para 
minimizar interesses concorrentes.
Esses riscos foram gerenciados através 
de uma comunicação constante e 
aberta, e com a disposição de todos 
de contribuir para a realização do 
trabalho. 

E ao compartilhar riscos, todos 
compartilharam igualmente 
as recompensas, tais como exposição 
aumentada à mídia e elevação da 
quantidade de visitantes e seus gastos.

OS PRINCIPAIS FATORES DE 
SUCESSO DA PARCERIA FORAM:

• A necessidade, claramente 
reconhecida pela indústria turística, 
da criação de um Fórum para 
reunir o setor e criar uma frente 
coordenada.

• A participação de autoridades 
olímpicas no Fórum.

• Boas técnicas de comunicação: 
nas reuniões trimestrais, 
os participantes chegavam, 
compreendiam bem os pontos 
principais e partiam para relatar 
os resultados aos membros 
de suas entidades.

• Comunicação constante:
o Fórum conseguiu sustentar 
o comprometimento com a visão 
e os objetivos globais da parceria 
ao longo do tempo, através da 
comunicação regular e constante 
das novidades para os grupos da 
comunidade e para a indústria 
turística, dando conselhos sobre 
como aproveitar as oportunidades.
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A Austrália e o Sucesso 
da Aliança Estratégica

Reservadas algumas diferenças 
culturais, o Brasil e a Austrália têm 
paralelos interessantes enquanto 
destinação turística. Ambos fi cam 
distantes dos polos emissores. 
Quem vai para a Austrália não está 

de passagem para nenhum lugar, 
o país/continente é o destino. 
Milhares de quilômetros de praias 
tropicais, com o diferencial que as 
nossas não têm crocodilos nem 
águas vivas como lá. Tudo bem que 

não temos a Barreira de Corais, mas 
Fernando de Noronha também é 
bem legal para mergulhar. O povo 
australiano, assim como o brasileiro 
é hospitaleiro, animado e aberto 
à visitação pública de todas as 

• Realização de reuniões com 
grandes e relevantes operadoras 
de turismo, para apresentar 
a cidade, negociar parcerias 
e comprometer-se com a 
organização de sua oferta.

• Desenvolvimento de programa 
de voluntariado para prestação 
de informações turísticas.

• Campanha de sensibilização da 
comunidade local, adotando a 
personagem da simpática “vovó Elsa” 
como símbolo da acolhida e do calor 
humano da população, promovendo 
uma intensa troca de experiências 
entre moradores e turistas. 
Exemplos: sistema de hospedagem 
solidária e instalação de telão no 
centro histórico para concentrar 
festas, atividades culturais e 
integração entre torcedores.

• Programa de capacitação de 
motoristas de táxis e ônibus, 
proprietários e atendentes de 
restaurantes, e guias de turismo, 
com especial atenção à cultura, 
idioma e preferências dos torcedores 
das seleções que jogariam na cidade.

HEILDELBERG SE DEU BEM
Heidelberg não foi uma cidade-sede 
e se deu bem com a Copa de Mundo. 
À beira do rio Reno, pitoresca 
e romântica, serviu de cidade-
base para hospedar a seleção da 
Costa Rica e não deixou por menos. 

Aproveitou a oportunidade, criou 
uma grande campanha promovendo 
uma série de eventos para atrair 
não só os torcedores daquela 
seleção, mas também a própria 
mídia. O Heidelberg Convention & 
Visitors Bureau, órgão ofi cial de 
Turismo da cidade, realizou boas 
práticas: criação de um web site 
específi co para clientes corporativos 
interessados em oferecer aos seus 
clientes/funcionários atividades 
de eventos de incentivo e tours 
pré e pós-eventos em Heidelberg; 
desenvolvimento de novos temas 
e programas de incentivo, alguns 
divididos em módulos para serem 
ajustados de acordo com interesse 
e disponibilidade do cliente; 
lançamento do city tour temático 
All Around The Ball (“Tudo em 
Torno da Bola”). O principal atrativo 
da cidade, o Castelo de Heidelberg, 
recebeu uma iluminação especial. 
Em parceria com o poder público, 
foi negociada a ampliação do 
“horário do silêncio”, permitindo às 
pessoas que desfrutassem da oferta 
de bares e restaurantes da cidade e 
das áreas para Fanfests.

CARONA AMIGA
Depois que o juiz apita a partida 
fi nal, a festa costuma acontecer no 
país vencedor da Copa, enquanto 
aquele que sediou vai aos poucos 
desmontando o cenário, apagando 

as luzes e tirando o time de 
campo. Aquele período de intenso 
movimento vai fi cando pra trás, 
os ruídos vão cessando e a vida 
parece voltar ao normal. Mas 
nem sempre precisa ser assim. 
E, na Alemanha, eles souberam 
tirar partido. Como organismo 
público-privado, que inclui diversos 
Ministérios e Federações da Indústria 
e do Comércio, o German Land of 
Ideas foi encarregado do marketing 
do Programa “Alemanha, Terra de 
Ideias”, lançado com o propósito 
de divulgar a importância dos 
alemães no desenvolvimento do 
conhecimento humano: tecnologia, 
cultura, ciência, esportes, artes. A 
intenção de criar o programa existia 
há tempos, mas a oportunidade deu-
se efetivamente na Copa do Mundo 
e foi realizado com grande êxito, 
motivando sua continuidade no pós 
Copa. Se você tem um bom projeto 
nesses moldes, a hora é agora. 
Apresente-se.

LEMBRE-SE:
• O povo brasileiro já é bem 
humorado por natureza! 

• Agora, temos que provar que 
somos organizados!

• Pense em como sua Agência 
de Viagens pode contribuir para  
despertar no turista o desejo de 
voltar!

Reservadas alg
culturais o Bras

Costa Rica e nã

partes do mundo. Eles já receberam 
os Jogos Olímpicos e souberam 
aproveitar a oportunidade para 
fi car para sempre na memória do 
turista internacional. Mas, para 
isso, começaram a trabalhar sete 
anos antes do início dos Jogos.
As Olimpíadas de Sydney em 
2000 foram consideradas um 
grande sucesso por uma série de 
razões, dentre as quais as parcerias 
formadas com o setor privado para 
assegurar um desenvolvimento 
econômico sustentável. Em 
realidade, o setor privado foi 
chamado a participar de uma 
ampla aliança estratégica e do 
planejamento nos estágios iniciais, 
através da formação do Fórum de 
Turismo Olímpico (TOF) em 1994, 
logo após a indicação de Sydney 
como cidade-sede em 1993.

O Fórum foi organizado para 
conduzir o gerenciamento e a 
coordenação do planejamento 
turístico na preparação dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos, de 
maneira a assegurar o máximo 
de benefícios e identifi car os riscos 
a tempo. Para fazer de Sydney e 
da Austrália um grande destino 
turístico, era importante ter visão 
de longo prazo, criar uma imagem 
positiva na mídia e conseguir que 
toda a comunidade trabalhasse 
unida. Em 1995, cinco anos antes 
dos Jogos, uma das primeiras 
iniciativas do Fórum foi a criação 
de uma missão de levantamento 
de dados, com seis membros, para 
realizar um encontro com a indústria 
turística em Atlanta (sede dos Jogos 
de 1996), de maneira a calcular o 
efeito que os Jogos poderiam vir 
a ter no Turismo de Nova Gales 
do Sul. Essa missão confi rmou o 
crescimento de Atlanta em diversas 
áreas no período anterior aos 
Jogos e detectou a necessidade 
de construção de mais 11 mil 
apartamentos de hotel em Sydney.

Uma segunda missão, desta vez 
com 30 participantes, esteve em 

Atlanta durante as Olimpíadas, 
estudando principalmente as 
questões operacionais, procurando 
oportunidades junto à mídia e 
acumulando conhecimento, em 
primeira mão, sobre os desafi os 
e oportunidades potenciais. Uma 
terceira missão se realizou em 
março de 1997, após os Jogos, 
quando uma pequena delegação 
voltou a Atlanta para colher 
observações em retrospecto sobre o 
que poderia ter sido feito de forma 
diferente, de forma melhor ou que 
não deveria ter sido feito.

MULTIPLICANDO 
ENVOLVIMENTO
Depois de cada missão, o Fórum 
realizava um seminário para 
participantes da indústria turística, 
com o objetivo de mostrar a todos 
os envolvidos o impacto que os 
Jogos teriam e o que precisava 
ser planejado. Era preciso também 
diminuir as expectativas irrealistas.

Esse processo também gerou uma 
clara compreensão das necessidades 
da mídia. Foi criado o Centro de 
Mídia de Sydney para atender 
a mídia não credenciada. Nos 
Jogos Olímpicos anteriores, essa 
mídia recebeu apoio mínimo; mas 
Sydney provou que esse esforço 
especialmente direcionado foi 
muito importante para criar 
um legado sustentável.

O Fórum se reuniu trimestralmente 
durante sete anos e cada sessão 
atraía de 400 a 700 participantes, 
divididos em subcomitês para 
estudo e atividades em áreas 
específi cas. 

As verbas para o funcionamento 
da parceria foram garantidas 
pelo Turismo de Nova Gales do 
Sul, enquanto outros parceiros 
fi nanciaram projetos específi cos, 
tais como transporte das missões 
a Atlanta e hospedagem de 
profi ssionais da mídia.

DE OLHO NO FUTURO
Os potenciais riscos de perda 
de credibilidade também foram 
compartilhados por todos os 
parceiros. Se eles não fossem 
capazes de entrar em acordo em 
torno de alguns objetivos comuns 
e alavancar essa oportunidade única, 
as implicações poderiam reverberar 
em todo o setor nos anos à frente. 

O setor também poderia entrar em 
colapso em caso de inabilidade para 
minimizar interesses concorrentes.
Esses riscos foram gerenciados através 
de uma comunicação constante e 
aberta, e com a disposição de todos 
de contribuir para a realização do 
trabalho. 

E ao compartilhar riscos, todos 
compartilharam igualmente 
as recompensas, tais como exposição 
aumentada à mídia e elevação da 
quantidade de visitantes e seus gastos.

OS PRINCIPAIS FATORES DE 
SUCESSO DA PARCERIA FORAM:

• A necessidade, claramente 
reconhecida pela indústria turística, 
da criação de um Fórum para 
reunir o setor e criar uma frente 
coordenada.

• A participação de autoridades 
olímpicas no Fórum.

• Boas técnicas de comunicação: 
nas reuniões trimestrais, 
os participantes chegavam, 
compreendiam bem os pontos 
principais e partiam para relatar 
os resultados aos membros 
de suas entidades.

• Comunicação constante:
o Fórum conseguiu sustentar 
o comprometimento com a visão 
e os objetivos globais da parceria 
ao longo do tempo, através da 
comunicação regular e constante 
das novidades para os grupos da 
comunidade e para a indústria 
turística, dando conselhos sobre 
como aproveitar as oportunidades.
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A Linha e a Agulha

O último capítulo desta publicação 
servirá para amarrarmos todas 
as ideias apresentadas até agora. 
O processo é semelhante a tecer 
uma colcha de retalhos. Criamos 
cada pedacinho individualmente, 
com a cor e o desenho que queremos, 
e depois vamos juntando um a um. 
Vamos unir quadrados, retângulos, 
compondo uma bela e grande colcha 
que poderá ser usada por muitos e 
muitos anos na sua empresa e que, 
com sabedoria e muito cuidado, 
poderá servir para aquecer fi lhos, 
netos e quem mais vier por aí.

Se você reparar bem, há um conceito 
que permeia todos os capítulos. 
É a informação. Insistimos em falar 
sobre a velocidade das informações, 
a quantidade e a qualidade das 
informações, o que fazer com elas, 
como transformá-las em algo valioso 
para você e sua empresa. Não é 
tarefa fácil, sabemos. Por isso criamos 
este livreto que tem a pretensão de 
lhe fornecer linha e agulha sufi ciente 
para tecer a sua colcha. 

Para isso, não economizamos 
energia para buscar informações 
nas mais diversas fontes: 
entrevistas, pesquisas em livros, 
internet, teses de mestrado e 
doutorado, viagens, telefonemas 
para consultores, especialistas, 
técnicos do setor, imprensa. 
Comparamos dados, cruzamos 
estatísticas, visitamos sites daqui 
e “do exterior”. Corremos atrás.

Descobrimos um mundo de 
exemplos para serem seguidos que 
dariam um outro livro. Encontramos 
ousadias, estratégias inovadoras 
e, sobretudo, muita garra de quem 
tem a coragem de dar um passinho 
a mais que o concorrente. E que 
nem por isso deixa de aliar-se 
a ele para, juntos, ganhar mercado, 
negociar melhor.

Porém é bom lembrar que a “bola 
de cristal” deste trabalho é empírica, 
isto é, baseada em experiências. 
Cada um vai “ver seu futuro” 
de acordo com suas aspirações 
e capacidades. Lutar por elas será 

uma questão de força de vontade 
e determinação. As ferramentas estão 
à disposição de quem quiser usá-las.

É preciso ver o desafi o da 
mudança como uma estratégia 
para o mercado de Agências de 
Viagens conquistar o cliente fi el. É 
prudente fi car de olho no mercado 
e inovar estratégias. A Inteligência 
Competitiva a serviço do Turismo 
tem tudo para dar certo. Aliar-se 
em Centrais de Negócios ou fazer 
parcerias para crescer, tanto faz. 
O importante é não estar só. 
Afinal os grandes eventos estão 
aí para ser aproveitados. E se a 
Alemanha ficou de bom humor 
e a Austrália se deu bem, porque 
seria diferente no Brasil?

Escolha a agulha mais precisa, 
decida o tipo de linha e as cores 
que vai usar e comece agora mesmo 
a tecer a sua colcha. Depois de 
pronta, você verá de quantas 
formas ela pode ser usada. Seja 
criativo e não economize linha: 
o resultado vai valer a pena!
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Os Jogos Olímpicos foram o 
evento que trouxe mais benefícios 
signifi cativos na história do turismo 
interno australiano. Ao longo de 
quatro anos, mais de mil projetos 
individuais foram implementados, 

a maioria dos quais ocorrendo no 
ano de 2000. Para o Brasil, sediar 
um evento desta magnitude é 
a oportunidade do país dar um 
salto de modernização, apresentar 
sua capacidade de organização e 

sua força econômica para captar 
investimentos, bem como divulgar 
os muitos atrativos que podem 
sedimentar o país como um dos 
mais importantes destinos turísticos 
do mundo.

O último capítu
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A Linha e a Agulha
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