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Depois da falência em 2003, a marca retorna ao mercado sob o controle do Grupo Águia.  
 
Com nova gestão, a operadora de viagens Stella Barros Turismo anuncia seu retorno ao 
mercado brasileiro. A empresa, que chegou a ser uma das maiores e continua entre as mais 
tradicionais do setor, foi abalada pela desvalorização cambial e pediu falência em 2003. No 
final de 2004, a marca foi adquirida pelo Grupo Águia, que começa a colocar em prática planos 
ambiciosos de retomada de mercado.  
 
O Águia apóia a marca na experiência com outras empresas de turismo - é dono da Top 
Service (logística de viagens), Pallas (turismo esportivo), Planeta Brasil (turismo receptivo e 
doméstico), Gap One (consolida passagens para as agências de viagem) e CWTour 
(atendimento corporativo). Além disso, possui participação na companhia aérea Webjet.  
 
A aquisição foi exclusivamente da marca e a antiga operadora continua com a massa falida.  
 
Vovó Stella, como era chamada, não está mais envolvida na operação. Ela faleceu aos 84 
anos, em 2004, logo que o nome foi assumido pelo Águia. Segundo Luis Abrahão, executivo 
que veio da Top Service para a direção da nova Stella Barros Turismo há seis meses, a idéia é 
retomar a credibilidade e confiança conquistada em quatro décadas por vovó Stella.  
 
"Voltamos a operar a marca como agência de viagens, mas terceirizando a operação para 
Disney para a Sun Coast. Vimos que o nome era bem recebido pelas pessoas e que estava na 
hora de retomar a operação", conta Abrahão. "É claro que a marca não conquistará o mesmo 
número de turistas, até mesmo pela pulverização no mercado de viagens à Disney."  
 
A companhia opera pacotes que variam de US$ de 2,19 mil US$ 3,7 mil. O mundo encantado 
de Walt Disney continua sendo o foco da companhia, mas o portfólio também inclui outros 
destinos, como África do Sul e Europa, além de cruzeiros marítimos. O primeiro ano de 
funcionamento da operação recebeu um "empurrãozinho" do calendário. "Faturamos R$ 13,5 
milhões praticamente em função da Copa do Mundo", afirma.  
 
Apenas R$ 4,5 milhões (33% do total) vieram da terra do Mickey. "A meta para este ano é, no 
mínimo, R$ 8 milhões com este destino. Não só em julho, mas também na temporada de 
dezembro a janeiro e na semana da criança, em outubro", diz o diretor. "A Disney é o carro-
chefe da empresa, não abrimos mão. Mas antes, representava 80% da receita, hoje nossa 
meta é que alcance 65%."  
 
Abrahão tem uma plano ambicioso para o exercício de 2007: aumentar em 120% a receita da 
empresa. As estratégias incluem voltar à mídia com investimento de R$ 2 milhões este ano em 
publicidade e reforçar a estrutura de atendimento. A sede da empresa, em São Paulo, recebe 
aporte de R$ 250 mil, a princípio para potencializar o sistema de informática e elevar 
capacitação da força de vendas.  
 
Ele destaca ainda o novo modelo de negócio adotado para a marca, que no passado somava 
40 franqueados. "Hoje trabalhamos com licenciamento. Temos uma unidade própria em São 
Paulo e uma no Rio, e licenciadas no ABC Paulista, em Campinas, em Curitiba, e uma 
negociação em Belo Horizonte", conta.  
 
A opção por licenciamento ao invés de franquias visa reduzir os riscos da controladora. "No 
franchising, a empresa fica muito amarrada às filiais juridicamente. Se uma franquia não der 
certo, impacta o desempenho da controladora", justifica.  
 
Força da marca  
 
Para Abrahão, permanece para o público a relação de confiança com a marca Stella Barros e 
não a imagem de uma empresa falida que deixou alguns passageiros de malas em mão. "A 



marca está na 4ª geração de passageiros e é atrelada a aconchego e credibilidade. Menos de 
50 passageiros foram afetados com a falência da empresa, que fechou em meio a uma crise 
internacional do turismo."  
 
Ele se refere às variações cambiais que prejudicaram outras agências brasileiras, em 1997 e 
1999. A rede foi vendida à americana Travel YA, do Citibank, em 2000 e, em 2001, foi abalada 
com os atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos. Na época, também foi à 
falência, com mais barulho, a Soletur.  
 
"A Stella Barros chegou a faturar US$ 100 milhões. É muito pequena hoje em relação ao que 
foi, mas com nova marca no mercado, atingiríamos R$ 2 milhões de receita", considera. Paulo 
Sérgio Quartiermeister, professor da ESPM e especialista em gestão de marcas, corrobora. 
"Nem todos os clientes sabem que a empresa foi à falência, só estão ligados à marca, o que 
deve ter sido comprovado com uma pesquisa de mercado", diz. "Sendo assim, é muito mais 
fácil iniciar uma nova empresa com uma marca já conhecida do que começar do zero um novo 
nome."  
 

 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 abr. 2007. Administração & Serviços, p. C8. 
 


