


O turismo no Brasil vai de vento em popa. Se-
gundo dados do Banco Central o país contabilizou USS
4,316 bilhões recebidos com a atividade em 2006, valor
11,77% maior que o registrado em 2005. 0 motivo de
tal aumento, conforme aponta o Instituto Brasileiro de
Turismo (Embratur), é que estrangeiros têm permanecido
mais tempo no Brasil e conhecido mais destinos. O Mi-
nistério do Turismo calcula que cada turista estrangeiro
que esteve aqui em 2006 gastou em média USS 860,00,
contra USS 721,00 em 2005. Isso sem falar no turismo
doméstico, que também cresce a cada dia.

Em um país que possui mais de 25 mil meios de
hospedagem, entre hotéis, pousadas, clubes, albergues
e outros; e contabiliza 1,1 milhão de apartamentos

disponíveis, é de se esperar que ações para manter
e aumentar o fluxo de visitantes tornem-se cada vez
mais fortes. Isso vem acontecendo com a ajuda de
modernos softwares e estratégias contínuas de mar-
keting. Com uma gama de destinos turísticos jamais
vista, as empresas do setor, sejam operadoras ou
agências, têm cada dia mais trabalho para conquistar
o consumidor e é nesta batalha diária que o uso de
Marketing Direto faz toda a diferença. "O Marketing
Direto é uma das melhores ferramentas para vender
neste setor. Podemos perceber que poucas empresas
turísticas brasileiras investem pesado em comunicação
de massa. As campanhas mais usuais se concentram
em catálogos, revistas e jornais especializados. Ações
como mala direta e e-mail marketing também são
diferenciais, porque quando o prospect recebe este
material tem um momento exclusivo com a marca,
sem interferências de concorrentes", conta Fabiana
Nakamura Pereira, gerente de cusfomer relationship
management do Club Med Brasil S.A - rede francesa
que está presente em 60 países e em 2006 faturou
1,68 bilhões de euros.

Quando se fala em turismo, as maiores deman-
das nas agências de Marketing Direto ainda são das
operadoras, companhias aéreas e resorts. "Claro que
esta demanda está ligada à sazonalidade do produto
'turismo', que são as férias, feriados e datas especiais",
completa Daniel Brumatti, diretor geral da Ad.Agency,
agência que atende a associação Resorts Brasil e o resort
Costa do Sauípe. A,utilização da disciplina por agências
de turismo, hotéis e pousadas ainda é pequena, mas
este mercado tende a despertar para os benefícios da
comunicação dirigida. "O espaço para crescimento
do Marketing Direto é enorme. Já vemos indícios de
pequenos hotéis, agências e operadoras que usam esta
ferramenta na captura do cliente", conta Vicente Criscio,
CEO da Direkt Marketing, agência que tem a conta da
Accor Hotéis.

Quando se fala em ações de Marketing Direto
para o segmento de turismo é preciso atentar para a
distinção de dois targets específicos: o trade e o cliente
final. "Cada um deve ser trabalhado de forma específica.
O trade é composto por agências e agentes de turismo,
o que requer um planejamento com estratégias e ações
de relacionamento e incentivo; diferente do cliente final
que requer estratégias e ações para captação e estímulo
a comprar novos pacotes de viagem", explica Flávio
Salles, presidente da Sun MRM. O Club Med, que é
atendido pela Sun, é um exemplo de empresa que faz
comunicação para ambos os targets. "Utilizamos e-mail



marketing para comunicação com o trade de turismo,
onde informamos todas as promoções e novidades do
Club Med. Este e-mail já é preparado para as agências
inserirem telefone e marca, possibilitando a distribuição
para seus clientes. Também enviamos uma versão feita
para clientes e prospects, dando a possibilidade do clien-
te escolher o canal de vendas, que pode ser um agente
de viagens, a internet ou 0800. Trabalhamos ainda com
mala direta para a prospecção de novos cientes com
mailing de parceiros", conta Fabiano Pereira. Para Daniel
Brumatti, da Ad.Agency, o maior desafio do Marketing
Direto no setor é justamente entender o relacionamento
entre as redes de negócios. "É uma cadeia com muitos
detalhes operacionais, que exige da agência uma
visão clara para desenvolver uma estratégia eficaz de

comunicação para o operador, o agente, as empresas
aéreas, hotéis, entre outros", diz.

Ricardo Domingues, diretor executivo da Resorts
Brasil - associação que congrega 43 resorts brasileiros
-explica que a comunicação entre fornecedores e o trade
é de suma importânda."Vemos o uso de Marketing Direto
para aproximação com agentes de viagens e operadores
como um fator estratégico que favorece os resorts frente
a outros setores de turismo concorrentes. Eles são nossos
grandes parceiros, por isso sempre os convidamos para
participar de workshops e informamos as promoções,
isso por e-mail marketing e no site", conta.

CRM potente
A principal ferramenta usada pelo segmento é

o CRM. Através dele, grandes hotéis e resorts têm as
informações precisas para tornar a estadia de um cliente
o mais agradável possível, o que pode significar deixar
o número correto de travesseiros na cama ou oferecer
uma garrafa do vinho preferido do hóspede. "No turismo
a quantidade de informações é quase imensurável.
Você pode descobrir o jornal preferido do hóspede,
qual sua profissão e outros milhares de dados. Esse é o
maior desafio: coletar essas informações extremamente
variadas e com qualidade. Quando estamos em poder
delas podemos proporcionar uma experiência melhor
na próxima hospedagem ou realizar promoções que
atinjam o 'ponto fraco' do cliente", explica o gerente
de marketing do Costa do Sauípe, Aldo Chain Jr. Para
Fabiano Nakamyra Pereira, do Club Med, a percepção
por parte dos colaboradores da importância da capta-
ção de preferências do hóspede ainda é muito baixa
no Brasil. "Essa captação deve começar no momento
da venda, continua durante a estada e também no
contato pós-usufruto. Nosso objetivo a curto prazo é
desenvolver a melhor forma de captar informações em
todos os pontos de contato, e a longo prazo o objetivo é
personalizar o atendimento e o serviço prestado durante
a hospedagem", conta o profissional.

Uma das informações mais utilizadas nas ações
de Marketing Direto é a disponibilidade de viagem
do cliente, facilmente verificada através do histórico.
Com ela é possível saber os meses preferidos para
viagem, se estas são de lazer ou a trabalho, e assim
abordar o cliente de forma inteligente. "No turismo o
relacionamento leva a vendas, por isso as mensagens
devem ser relevantes. Podem ser uma dica de viagem,
curiosidades sobre alguma cultura, roteiro gastronômico,
entre tantos outros; o importante é que o cliente se
identifique com o conteúdo", explica Fábio Bertolini,
diretor de atendimento e planejamento da Bertollini
Marketing e Comunicação.

Foco é fidelizar e reter
Com dezenas de informações sobre os clientes

em mãos fica mais fácil fidelizar e reter, tanto trade



como cliente final. "Atitudes simples como uma
ligação ou um e-mail perguntando sobre a viagem
cativa muito o cliente", diz Bertolini. O Club Med, por
exemplo, concretiza esse relacionamento através de
malas diretas, e-mail marketing, newsletfer e internet
personalizada. "O Marketing Direto é a melhor forma
de gerar conteúdos exclusivos de interesse de quem
recebe, o que ajuda a fortalecer a marca", diz Fabiana
Nakamura Pereira. Os clientes de maior valor, potencial
e freqüência também são reconhecidos e ganham um
plano exclusivo de relacionamento: o Club Med Uni-
ques. Ao todo 10 mil famílias foram escolhidas para
fazer parte do programa, que oferece exclusividade em
promoções, motiva a interação com o empreendimento
e mantém a marca sempre na lembrança. "O projeto
é um piloto para um programa mundial e é acompa-
nhado pela área de marketing estratégico da matriz
em Paris", explica Pereira. O Club Med Uniques tem

trazido bons resultados e o retorno sobre o investimento
atual é de 230%, o que significa mais de 4 mil clientes
retornando aos empreendimentos do Club Med em
2007. Atualmente a rede dedico 20% do orçamento
em marketing para Marketing Direto, verba esta que
tende a crescer.

Empresas do turismo que não contam com
programas próprios de f idel ização também estão
investindo no reconhecimento, só que através de
parceiros. É o caso da Rede Atlântica Hotéis e do
Programa de Fidelidade Dotz, que juntos criaram o
Programa Atlântica Dotz. "O objetivo é identificar e
reconhecer hóspedes, parceiros e funcionários, por
isso nesse programa todos ganham. Por exemplo,
se um executivo v ia ja para Recife e se hospeda
na Rede Atlântica, não é só ele quem acumulará
Dotz. A secretária que fez a reserva, o agente de

viagem que intermediou e o recepcionista do hotel
também ganham", explica Fábio Santoro, diretor
de operações e tecnologia da Dotz Marketing. Em 2
anos o programa que tem 60 hotéis participantes já
conta com mais de 60 mil cadastrados. Hoje cerca
de 25% dos hóspedes da Rede Atlântica acumulam
Dotz em suas estadias e a procura por parcer ias
entre a Dotz e empresas de turismo é tamanho que
a empresa criou o Clube de Viagens Dotz. "Através do
Clube oferecemos hospedagens, pacotes de viagens
do Submarino, t ransporte aéreo via Gol, locação
de veículos da Unidas, entretenimento no Beach
Parck Resort, seguro viagem da Assist Card e até
publicações especializadas em turismo da Editora
Abril", explica Santoro.



O objetivo da ação era vender a semana de carnaval em Villages
brasileiros do Club Med. A ação foi feita com base no calendário já
previsto, que incluía um baile de máscaras. Os clientes que já freqüen-
tavam o carnaval dos Villages nos anos anteriores receberam em suas
casas uma peça tridimensional em forma de estojo, contendo uma
máscara e incrementos para personalização, como plumas, paetês e
lantejoulas. Para receber estes clientes os Villages montaram ateliês
onde pudessem customizar suas máscaras e se inscrever para um
concurso onde a máscara mais criativa ganhava um final de semana
no Village Rio das Pedras. O ROl desta ação foi de 345% e os três
Villages do Club Med ficaram lotados durante o carnaval.
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