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Com Copa, empresas devem
se preparar para atender
à segmentação do mercado

Maeli Prado
mprado@brasileconomico.com.br

Com a aproximação da Copa de
2014, é essencial entender que o
perfil dos turistas é cada vez
mais segmentado. É necessário
atentar para esse movimento
para se comunicar corretamen-
te com esse consumidor, alerta
a consultora Kátia Valente.

Como conhecer a fundo
os turistas em potencial?
A partir de pesquisas ou contato
pessoal, até porque o que fun-
ciona no Brasil nem sempre é
apreciado pelos estrangeiros,
como por exemplo, o jeitinho
brasileiro. Nosso país já tem re-
cebido muitos turistas e sabe
que um americano almeja rapi-
dez, praticidade, conforto e
atendimento personalizado com
cortesia. Já um turista francês
gosta de locais exóticos, com
florestas e certo conforto.

Conhecer esse turista é funda-
mental para a oferta dos produ-
tos e dos serviços, bem como
saber treinar e preparar a equipe
que estará na linha de frente e
que vai ter contato com ele.

Qual a melhor estratégia
de comunicação?
É usar todos os pontos de conta-
to de propaganda: sites, folhe-
tos, malas diretas, spots e e-
mail marketing. Utilizar even-
tos para gerentes de marketing e
empresários, bem como para o

departamento de RH e secretá-
rias. É importante um trabalho
constante de assessoria de im-
prensa para gerar um relaciona-
mento com jornalistas. A iden-
tidade visual das agências de
turismo, limpeza de banheiro,
sala arrumada, uniforme da re-
cepção — tudo isto comunica.
Até mesmo o chá, o café e o
chocolate quente comunicam.
Também é necessário um plano
de comunicação anual que defi-
na público-alvo, posiciona-
mento, estratégias e táticas. ■

Turistas estão cada vez mais diferentes
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Segundo maior varejista do mundo, o Carrefour está vendendo suas unidades no Sudeste Asiático. Como principais potenciais
compradores, listou a Tesco Plc e a Casino Guichard-Perrachon SA. Esta última tem 50% do capital votante do grupo brasileiro
Pão do Açúcar. As lojas do Carrefour que estão à venda podem valer US$ 1 bilhão, segundo informaram à Bloomberg três pessoas
próximas ao assunto. O objetivo da rede supermercadista é concentrar seus negócios na China e na Indonésia. No Brasil,
já circularam fortes rumores de que o Carrefour colocaria suas unidades à venda, mas a empresa negou tal intenção.

DE VOLTA DA ÁSIA

“A identidade
visual, limpeza
de banheiro,
sala arrumada,
uniforme, tudo
isso é boa
comunicação
com o turista”

Divulgação

Guerra ao dólar
A China e a Rússia armam-se para reduzir o papel do dólar na
economia global. O segundo maior consumidor de energia do
mundo e o principal fornecedor planejam fazer suas trocas
comerciais em moeda própria, o iuane e o rublo. A China já enviou
um documento permitindo a emissão de licenças comerciais
em rublos e deve começar a usar o papel em algumas semanas.
A bolsa russa se prepara para negociar a moeda chinesa.
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