




A Agaxtur, por exemplo, já investe nas mí-
dias digitais cerca de 30% de suas verbas de
comunicação e marketing, revela o gerente
de marketing Fábio Tavares. Tavares acre-
dita que a demora do mercado em utilizar
mais intensamente o universo online é fruto
do tipo de negócio. "Um pacote turístico não
é algo tão palpável quanto um automóvel,
por exemplo. Mas a tendência é de expansão
dos investimentos digitais do setor", projeta.

Composta por site próprio, e-mail mar-
keting e buscas, a estratégia digital da
Agaxtur agora olha mais atentamente para
as redes sociais. "Elas são muito eficazes
nesse mercado. Usamos mídias sociais
apenas para divulgar um de nossos cruzei-
ros e, em uma semana, comercializamos
noventa das quatrocentas reservas dispo-
níveis", conta. Atualmente, a Agaxtur tem
cerca de 5 mil seguidores no Twitter. Já
disponibiliza reservas online, e a partir de
agosto realizará também vendas via web.

NOVO FORMATO

O alcance global da internet torna-a parti-
cularmente interessante para quem precisa

Decolar.com: empresa já nasceu
como DNAdigital

relacionar-se com turistas reais e poten-
ciais de várias partes do mundo. É o caso
da Embratur, que desde 2003 é dedicada à
promoção do Brasil como destino turístico
no exterior. Este ano, a estatal irá ampliar
para 30% a participação das mídias digitais
em sua verba de marketing. Em 2009, esse
índice era de 9%. "Antes, esse investimen-
to destinava-se apenas à manutenção de
nosso portal. Agora, abrange várias outras
ações", avalia Walter Vasconcellos, diretor
de marketing da Embratur.

Além de manter um portal com versões
em oito idiomas, a Embratur está também
presente em várias redes sociais, como
Twitter, Facebook e Flickr, em que já

"Um pacote
turístico não é
algo tão palpável
quanto um
automóvel, por
exemplo. Mas a
tendência é de
expansão dos
investimentos
digitais no setor"
- Fábio Tavares, gerente de
marketing da Agaxtur

tem somados cerca de 20 mil seguidores.
Em março, inaugurou o seu canal no You-
Tube com um conjunto de 88 vídeos com
testemunhais de visitantes que vieram ao
Brasil, com legendas em 68 idiomas e simul-
tânea localização no Google Maps das atra-
ções abordadas nos vídeos. "É um formato
inédito no mundo", destaca Vasconcellos.

Embora trabalhe em parceria com as
agências Artplan e AgênciaClick, a Embratur
desenvolve internamente parte relevante de
suas ações digitais, como é o caso das inser-
ções nas redes sociais. Uma prática comum
ao setor. A Agaxtur mantém uma house, e
a CVC, embora tenha uma agência para os
outros meios, desenvolve internamente sua
comunicação digital.

O grupo hoteleiro Accor também tem uma
estrutura de web dedicada à inserção no
universo digital das marcas de suas diver-
sas redes. Os investimentos no mundo digi-
tal na rede Ibis, por exemplo, representam
60% da verba de comunicação e marketing,
e na Novotel esse índice atinge 80%.

De acordo com Bruna Carincotte, gerente
de marketing da rede Novotel na América
Latina, a web é uma das principais estraté-
gias da empresa, que realiza diversas pro-
moções em seus sites e faz divulgação em
redes sociais e no blog corporativo da Accor,
criado em abril. A empresa conta também
com hotsites dedicados ao lançamento de
novas unidades e envio mensal de news-
letters para 45 mil clientes. "No ano passado,



criamos um blog para o compartilhamento
de histórias engraçadas de viagens e em um
mês teve 50 mil acessos", lembra Bruna. Se-
gundo ela, 16% das vendas da rede Novotel
são feitas via web.

Também integrante do grupo Accor, a rede
Ibis desenvolveu no início deste ano um ad-
vergame com o qual reforça seus conceitos
de maneira lúdica. Os participantes do jogo
concorreram a viagens para Paris. Em 25

dias, a empresa recebeu 25 mil inscrições.
"Temos também promoções viabilizadas
exclusivamente no site, e um guia de hotéis
online que permite conhecer as mais de oito-
centas unidades Ibis em todo o mundo e ali
mesmo realizar as reservas", complementa
Claudia Barros, gerente de marketing na
América Latina das redes Ibis e Fórmula 1.
Para ela, as mídias digitais se adaptam bem à
atividade hoteleira, na qual a experiência do

"A comunicação
digital estará cada
vez mais inserida
nos planos anuais
das empresas
do segmento
hoteleiro"

cliente durante a estadia é parâmetro básico
de êxito. "Elas geram experiências diferen-
ciadas para encantarmos os clientes".

Para Chieko Aoki, presidente-executiva
da rede Blue Tower, comunicação e mar-
keting digitais são ferramentas estraté-
gicas para formar uma imagem positiva
no mercado hoteleiro. Além disso, contri-
buem para dar respostas rápidas para os
clientes. "A comunicação digital estará



"No ano passado,
criamos um

. blog para o
compartilhamento
de histórias
engraçadas de
viagens que em

cada vez mais inserida nos planos anuais
das empresas do segmento hoteleiro que
atuam em diferentes países".

O Blue Tree hoje conta com ações de e-
-mail marketing - com envio médio de seis
peças mensais para aproximadamente 20
mil clientes - e manutenção do site, que em
breve receberá uma nova ferramenta de
reservas online. Agora, a empresa planeja
seu ingresso nas redes sociais. "Entendido
como a plataforma de relacionamento com o
mercado e com os públicos de interesse por
meio das novas tecnologias da comunicação,
o marketing digital equivale à praticamente
metade da verba total prevista em nosso pla-
nejamento de marketing", diz Chieko.

DNA DIGITAL

Além das companhias do setor de turismo e
lazer que migram do mundo off para o onli-
ne, outras empresas já estão nascendo com
o DNA digital. É o caso de Hoteis.com, site de
hotéis online que opera em mais de 73 paí-
ses no mundo, que faz parte da Expedia. A
operação da empresa na América Latina era
sediada em Dalas, nos Estados Unidos. No

ano passado, a empresa decidiu transferir o
escritório para o Brasil. "Percebemos uma
demanda reprimida na região da América
Latina. Com os IPs, descobrimos que um
número expressivo de brasileiros definiam
seus roteiros de viagem em nossos sites em
várias partes do mundo. Por isso, decidimos
vir para o Brasil", afirma Maíra Barcellos,
responsável pelo marketing de Hoteis.com.

A agência online Decolar.com, hoje pre-
sente em doze países - maioria latino-ame-
ricana -, nos quais conta com aproximada-
mente 6 milhões de clientes cadastrados,
é outro exemplo. De acordo com o diretor
geral Alipio Camanzano, os meios digitais
recebem metade das verbas de marketing
do portal. A segunda metade dos investi-
mentos são focados no trabalho de branding.
No universo digital, o foco é a conversão em
negócios, por isso o forte investimento é
em buscadores. "Também desenvolvemos
um trabalho forte em redes sociais, como
promoções no Twitter - em que temos 20
mil seguidores -, além de outras ações no
Flickr, Orkut e Facebook", explica.

Camanzano qualifica a mídia online como

Os investimentos no mundo digital da
rede Novotel representam 80%

fundamental para a Decolar.com. "No Brasil,
20% do público do turismo já faz compras
online. Nos Estados Unidos, esse índice já
chega a 35°/o", diz.

REDES PRIVADAS E CELULARES

Assim como fazer reserva em um hotel, ou
comprar uma passagem aérea - ou mes-
mo todo um pacote de viagem - ou alugar
um automóvel, é uma ação já realizada
por turistas via web, na rede de locadoras
Hertz - no Brasil hoje com 114 lojas -, as
reservas online já respondem por algo en-



tre 16% e 19% das mais de 20 mil locações
realizadas mensalmente, afirma o diretor
comercial Hélio Netto.

Segundo ele, além de estabelecer um
novo canal de vendas o marketing digital
é também excelente instrumento de rela-
cionamento com clientes e parceiros da
empresa. "Com ele, diversificamos nossos
canais de comunicação, atingimos diver-
sos públicos onde quer que estejam, e ofe-
recemos ao cliente mais um canal para uti-
lização de nossos serviços", detalha.

Hoje inserida no ambiente digital via
site próprio, e-mail marketing e buscas,
a Hertz estuda o ingresso nas redes sociais.
"Podemos nos aproximar de todos os nos-
sos públicos de maneira rápida e interativa,
respondendo a dúvidas, ouvindo críticas e
elogios", explica a gerente de marketing
Vivian Baravelli. "Sem dúvida, redes sociais
são canais importantes de relacionamento e
proximidade entre a Hertz e seus clientes e
parceiros", acrescenta.

A rede Ibis investe 60% de sua verba no digital

Além do portal em oito
idiomas, a Embratur também está

presente nas redes sociais

No setor do turismo também ganham es-
paço as redes corporativas das próprias em-
presas, como a previagem.com, da Decolar,
com. Em espanhol - previaje.com -, a rede
existe desde o final de 2008 e tem média
mensal de 300 mil visitantes. No Brasil, pas-
sou a operar há pouco mais de um ano e já
recebe mensalmente cerca de 30 mil visitas.
"Cada vez mais o público se informa via re-
des sociais", diz Alipio.

Já a rede própria da CVC - por enquanto
batizada como Comunidade CVC - deve ser
aberta para os internautas em aproximada-
mente dois meses. Antes disso, a operadora
deve apresentar sua primeira ação em celu-
lares. Sete aplicativos para iPhone estão sen-
do desenvolvidos.

Também a Agaxtur prepara - com lança-
mento previsto para agosto - a versão mo-
bile de seu site. No final do ano passado, a
operadora já havia lançado um aplicativo
para iPhone relacionado a sua temporada de

"Destinamos 30%
às ações digitais.
Antes, o foco era
a manutenção
do portal. Agora,
abrange várias
outras ações"

cruzeiros. "E já estamos preparando outro
para a próxima temporada", conta Tavares.

Aplicativos mobile também passarão a
compor a estratégia digital da Embratur.
"Estamos desenvolvendo 14, cada um com
informações sobre determinado destino
turístico brasileiro, além de outros conteú-
dos, como palavras e perguntas em portu-
guês úteis para o turista estrangeiro", deta-
lha Vasconcellos.

Na rede Ibis, as ações de mobile marke-
ting já incluíram envio de SMS, oferecendo
vantagens para reservas feitas pela internet
e utilização de bluetooth no saguão de um
hotel que estava sendo inaugurado, em que
os hóspedes recebiam em seus celulares
informações sobre promoções, descontos e
benefícios exclusivos durante sua estadia.

CIDADE MARAVILHOSA DIGITAL

Um dos mais conhecidos cartões-postais
do País, a cidade do Rio de Janeiro também
pretende atrair visitantes com ferramen-
tas digitais. "O investimento em mídias
digitais ganhou corpo no início do ano
passado, quando houve a transmissão em
tempo real, com notícias e fotos, do carna-
val carioca", conta a assessora-chefe da as-
sessoria de comunicação da Secretaria do
Turismo e da RioTur, Ana Cristina Fiedler.
O hotsite do carnaval deste ano foi acessa-
do mais de 200 mil vezes, a partir de 106
países A cidade também ganhou perfis em
redes sociais,
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