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O português António Quina, fun-
dador da empresa A Vida é Bela,
que vende pacotes de experiên-
cias ou sonhos na área de turis-
mo, está de mudança para o Bra-
sil para acelerar a consolidação de
sua companhia por aqui. Ele é es-
pecialista em tornar realidade
sonhos como viajar de balão, di-
rigir uma Ferrari ou passar uma
noite em um castelo. O cliente
adquire um vale-experiência da
empresa e depois só marca a data
para realizar o sonho.

O produto é pouco conhecido
no Brasil, e a estratégia de cres-
cimento da empresa passa pelo
reforço no canal de distribuição.
Mas, enquanto não consegue
convencer gigantes do varejo,
como Pão de Açúcar, Walmart e
Carrefour, a separar um espaço
em suas gôndolas para as caixas
vermelhas que embalam os va-
les, Quina dá início ao comércio
on-line. A Vida é Bela investiu
R$ 1 milhão para transformar
seu site institucional em ponto
de venda, com estreia prevista
para 15 de outubro. “Em Portu-
gal, vendemos € 2 milhões
(cerca de R$ 4,5 milhões) só
pela internet”, diz o empresá-
rio. Hoje, o principal canal de
distribuição dos pacotes são as
lojas da Fnac em São Paulo, Rio
de Janeiro, Porto Alegre, Ribei-
rão Preto e Campinas.

A Vida é Bela foi criada em
2002 em Portugal e chegou ao
país quatro anos depois, mas não
obteve o desenvolvimento espe-
rado. “Errei em não ter acompa-
nhado de perto a internacionali-
zação da empresa”, diz Quina.
Ele diz que agora está mais pre-
parado para o mercado nacional,
e tem pressa. “Tenho a ideia fixa
de que 2011 há de ser o último ano
em que o mercado português será
o maior em representatividade
para os negócios”, afirma.

Esta não é a única convicção
do empresário. No próximo ano,

ele quer ser líder no segmento de
pacotes de experiências no Brasil,
à frente de concorrentes como a
americana Smartbox. A expecta-
tiva é chegar a 2013 com um fatu-
ramento global de € 150 milhões.

Em Portugal, a empresa prevê
alcançar neste ano vendas de € 35
milhões, quase três vezes o fatu-
ramento de 2009, que foi de € 10
milhões. As vendas, somadas ao
mercado espanhol, devem chegar
a € 60 milhões este ano. O Brasil
tem uma representatividade pe-
quena, próxima a R$ 1 milhão.

Questão de atitude
Reverter a pequena participação
do Brasil no curto prazo parece
utopia, mas a descrença diverte
Quina. “Passei anos pregando
para convencer os canais de dis-
tribuição tradicionais a aceitarem
o produto”, diz. Em 2007, A Vida
é Bela teve vendas de € 50 mil em
Portugal. No ano seguinte, saltou
para € 500 mil, chegando, em se-
guida, a € 10 milhões. “Tivemos
de acreditar e ser persistentes,
pois atuamos em um mercado
novo na área de turismo”, afirma.
“Temos de explicar que não ven-
demos sanduíches, mas sim o vi-
nho, o contato com o pequeno
produtor, o turismo local.”

De acordo com Quina, na Eu-
ropa, os produtos de experiência
representam cerca de 3,5% das
escolhas dos consumidores para
presentear. “No Brasil, esse nú-
mero é muito pequeno, mas
acreditamos que vá chegar a
0,5% da demanda em 2012. Isso
representa um consumo supe-
rior a R$ 300 milhões”, afirma.

Quina diz ainda que o cresci-
mento da empresa será puxado
pelos sonhos da classe média e
não da população mais rica. E
como realizar sonhos é a sua es-
pecialidade, Quina afirma que
está cada vez mais perto de reali-
zar o seu: dar a volta ao mundo. A
mudança para o Brasil é o primei-
ro passo. O catamarã de Quina vai
começar a viagem, deixando Lis-
boa rumo ao Brasil, em breve. ■

A Vida é Bela
vende sonhos pela
internet no Brasil
Para driblar resistência do varejo nacional, subsidiária
da companhia no país lança portal de comércio on-line

Em Portugal,
a empresa prevê
vendas de € 35
milhões este ano.
Valor é quase três
vezes o faturamento
de 2009, que foi
de € 10 milhões.
Se forem somadas
as vendas ao
mercado espanhol,
o montante sobe
para € 60 milhões
este ano

TELECOMUNICAÇÕES

Mercado global de roaming deve
crescer 86% nos próximos cinco anos
Até 2015, o mercado global de roaming deve gerar uma receita de
US$ 67 bilhões, alta de 86% em relação a este ano, e que representa 6,3%
do faturamento total das operadoras móveis no fim do período. Segundo
a consultoria Informa Telecoms & Media, apesar da expectativa de que
as receitas caiam levemente até 2012, pela retração da economia e pela
tentativa dos clientes de economizar, espera-se que o mercado se recupere.

TECNOLOGIA

Facebook trabalha em dois smartphones,
que podem ser lançados este ano
O Facebook está trabalhando com a fabricante de celulares INQ Mobile
para criar dois modelos de celulares inteligentes que podem ser vendidos
pela operadora AT&T, afirmou a Bloomberg. Os aparelhos viriam com
serviços para o popular site de redes sociais e devem ser lançados na
Europa na primeira metade de 2011 e, nos Estados Unidos, no segundo
semestre deste ano. Nenhuma das empresas comentou o assunto.

Tony Avelar/Bloomberg
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Tour Experiência
Projeto desenvolvido em
parceria com o Ministério do
Turismo pretende divulgar
história, tradição e cultura locais

O Projeto Economia da Expe-
riência, também conhecido
como Tour Experiência, ainda
carece de estrutura de distribui-
ção, afirma Márcia Ferronato,
gestora do programa na Região
Sul. A iniciativa, desenvolvida
em formato piloto em 2006, a
partir de iniciativa de oito mu-
nicípios da Região Uva e Vinho
do Rio Grande do Sul, oferece

pacotes de experiências aos tu-
ristas que querem conhecer a
região. A ideia foi ampliada em
2008 para quatro outros desti-
nos brasileiros — Costa do Des-
cobrimento (BA), Petrópolis
(RJ), Bonito (MS) e Belém (PA)
—, mas ainda conta com poucas
agências de viagens credencia-
das para vender os destinos.
“Nosso desafio é vender. Em
geral, o produto turismo não é
encontrado em prateleiras e
quando falamos em turismo de
experiências, o processo de ven-
da é mais trabalhoso”, afirmou

António Quina, presidente da Vida É Bela: mercado de pacotes de
experiências deve movimentar R$ 300 milhões no país em 2012
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COMPUTADORES

Dell é processada por se recusar a conceder
crédito a cliente interessado em ir à Cuba
O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou ação contra a Dell por ela
se recusar a conceder crédito para a compra de computadores a clientes
interessados em viajar para Cuba. Segundo o promotor Rodrigo Terra, a
empresa confirmou não vender nesses casos devido ao embargo dos EUA
ao país. Terra diz que a Justiça deve analisar em breve liminar que obriga
a empresa a efetuar vendas, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.

DISPUTA

Youtube ganha processo de propriedade
intelectual da Telecinco
O Youtube venceu um processo aberto pelo canal espanhol Telecinco, que
alegava violação de direitos autorais. O juiz considerou a impossibilidade
do site controlar mais de 500 milhões de vídeos que abriga e destacou
que a empresa não realiza trabalho editorial sobre os mesmos. A sentença
determina que titulares de direitos autorais identifiquem e notifiquem o
Youtube, de forma individualizada, sobre eventuais violações.

Ed Lallo/Bloomberg
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Segmento
ganha versão
porta a porta
O Melhor da Vida deve lançar,
no início de 2011, distribuição por
venda direta, no modelo Natura

O turismo de experiência, como
são chamados os pacotes que se
propõem a realizar um sonho que
vai desde um fim de semana ro-
mântico no litoral a um passeio de
balão, pouco a pouco também
conquista o mercado corporativo.
Sorte da empresa O Melhor da
Vida, lançada há cinco anos pelo
Grupo Orange Soluções, que tra-
balha com eventos para esse pú-
blico. Focada neste tipo de produ-
to, a O Melhor da Vida também
encontrou muita resistência para
convencer clientes corporativos a
comprar seus pacotes, seja para
brindes ou como premiação para
funcionários. Vencido esse pri-
meiro obstáculo, ela agora sonha
em ampliar o negócio com a ven-
da porta a porta.

Jorge Nahas, sócio da empresa,
prevê fechar o ano com fatura-
mento de R$ 6,5 milhões, uma
alta de 60% em relação a 2009.
“Nossa dificuldade foi criar cultu-
ra de que ir a um spa e jogar golf
poderia ser para todos”, diz. Hoje,
ele vende 80% dos pacotes para
pessoas jurídicas e 20% para o
consumidor final. Nos últimos
cinco anos, foram vendidos 350
mil pacotes voltados a campa-
nhas de fidelização ou de premia-
ção, para mais de 120 empresas.

E Nahas agora quer melhorar a
participação do varejo na receita.
Ciente de que a negociação nos
canais de distribuição tradicio-
nais é complicada, está investin-
do em um modelo de venda por-
ta a porta. “Vamos lançar a ven-
da direta no início do próximo
ano”, afirma Nahas, que partici-
pou do Fórum Mundial Amforht
2010, realizado no Centro Uni-
versitário Senac, em São Paulo,
juntamente com concorrentes
como A Vida é Bela. “Queremos
trabalhar com vendedores que
atuem como formadores de opi-
nião e ajudem na divulgação de
nosso catálogo de experiências”.

A empresa quer ganhar corpo
para sonhar mais alto: exportar
seus produtos para a Europa. “Es-
tudamos ir para a França, país
com maior participação mundial
no segmento de viagens de expe-
riência”, afirma. ■ R.O.

ainda carece de distribuidores
Márcia, durante o Fórum Mun-
dial Amforht, da Associação
Mundial para a Formação em
Hotelaria e Turismo, realizado
esta semana no Centro Universi-
tário Senac, em São Paulo.

O Tour Experiência é pro-
movido em parceria com o Mi-
nistério do Turismo, o Sebrae,
o Sindicato dos Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares da
Região Uva e Vinho e o Insti-
tuto Marca Brasil, e foi inspi-
rado em teorias que mostram
uma mudança no perfil do
viajante. Esses estudos mos-

tram que o turista não quer ser
mais um sujeito meramente
contemplativo e sim o ator de
sua própria experiência.

O foco do programa é incen-
tivar o turismo rural, as trocas
culturais, divulgando a história
e as tradições locais. “O projeto
ajuda na valorização das comu-
nidades, que percebem que
seus valores são apreciados”,
diz Márcia. Ela afirma ainda
que, além do site, a divulgação
é feita pelas redes sociais. “Te-
mos bons resultados com essas
ferramentas”, diz. ■ R.O.

“Nosso desafio é vender.
O produto turismo
não é encontrado em
prateleiras e quando
falamos em experiência,
a venda é mais trabalhosa”

Márcia Ferronato
Gestora do Projeto
Economia da
Experiência

“Nossa dificuldade foi criar
cultura de que voar de balão,
ir a um spa e jogar golf
poderia ser para todos.”

Jorge Nahas
Sócio da
O Melhor da Vida

Fotos: Henrique Manreza

Divulgação

TURISMO DE EXPERIÊNCIA

Modelo depende
dos vales-presente
Mais do que vender um destino,
as empresas que trabalham
no segmento de turismo de
experiência vendem a possibilidade
de realização de desejos, além do
contato com a história e a cultura
de determinado local. Vivenciar
e não só contemplar é a palavra-
chave do segmento, que aposta
no modelo de vales-presente
e de brindes corporativos para
a distribuir os “pacotes de
sonhos”. O tema foi discutido
durante o Fórum Mundial Amforht
2010 — Turismo de Experiência
e Formação Profissional,
promovido pela primeira vez
em São Paulo. O evento ocorre
a cada dois anos e é itinerante.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 24-25.
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