
Aficionado por leitura e informa-
ção, Leonardo Marques sempre
manteve sites na internet. Mas
foi apenas em 2008 que ele deci-
diu se dedicar à criação de um
blog especializado em viagens, o
Melhores Destinos.

Um ano antes, enquanto man-
tinha um site onde escrevia so-
bre dicas de compras, dedicou-
se a fazer uma reportagem sobre
passagens aéreas e promoções.
O efeito foi tão positivo tanto em
leitura quanto em recomenda-
ções que o jovem decidiu criar
um espaço virtual para dispor as
melhores promoções da aviação
para os internautas.

O sucesso de público incenti-
vou o empreendedor transcen-
desse a ideia inicial despretensio-
sa. Formado em ciências da com-
putação e afeito a vários assun-
tos relacionados à tecnologia, o
empreendedor arriscou e saiu do
trabalho para se dedicar integral-
mente à criação de conteúdo pa-
ra o blog.

“Quando eu saí do meu traba-
lho muitos me questionaram,
mas ninguém sabia que a era digi-
tal poderia proporcionar negó-
cios rentáveis. Na época, eu ga-
nhava a mesma quantia no traba-
lho e no blog. Mas resolvi arris-
car, porque entendi que se tives-
se tempo para me dedicar, pode-
ria ganhar ainda mais”.

Inicialmente, a renda vinha

de um programa chamado Goo-
gle Websense, que serve para mo-
nitorar as visitas aos sites e cli-
ques feitos da página do busca-
dor para o blog. Além disso, as
parcerias com empresas que ven-
diam passagens por internet tam-
bém traziam ganhos financeiros.
“Eu passava o link das páginas
dos parceiros e cada clique dado
no meu site, eu ganhava uma co-
missão”, explica Marques.

Para o empreendedor, a entra-
da do blog nas redes sociais foi
determinante para o sucesso al-
cançado. “Quan-
do entramos no
twitter, nenhuma
empresa aérea bra-
sileira ou agência
de turismo tinha
conta na rede so-
cial. A importân-
cia que demos às
redes sociais foi
fundamental para que as pessoas
nos curtissem e compartilhas-
sem com os amigos. Virou uma
rede mesmo”.

O foco dado ao produto tam-
bém teria contribuído para a po-
pularização da página. Marques
explica que atribuía ao blog não
apenas a função de informar,
mas oferecer serviços, o que pro-
fissionalizou o espaço virtual.
“Não reproduzíamos o release
das empresas. Sempre buscáva-
mos uma maneira de escrever e

dar dicas de como conseguir
achar mais fácil as promoções.
Foi o grande diferencial e o que fi-
delizou o nosso leitor”.

Entre os principais erros, Mar-
ques destaca as parcerias feitas
com empresas com as quais não
havia identificação. “Foi preciso
errar o alvo para entender. Fize-
mos uma parceria e quando perce-
bemos que não era rentável, desis-
timos. Perdemos dinheiro, mas
passamos a ser mais cuidadosos”.

Além da importância às redes
sociais, o empreendedor acredi-

ta que a aborda-
gem escolhida foi
determinante pa-
ra tornar o blog
rentável. “Além
disso, passamos a
fazer parcerias
com outros sites
que ofereciam ser-
viços mais especí-

ficos de turismo. Além de neutra-
lizar a concorrência, isso agrega
ao produto que oferecemos.
Acho importante ter mais de
uma parceria do mesmo segmen-
to, isso fez do blog um veículo
mais abrangentes”.

Mesmo trazendo cada vez
mais assuntos para o conteúdo, o
carro-chefe ainda é a divulgação
de promoção de passagens aé-
reas. “É o serviço mais rentável,
sem dúvida. Em time que se está
ganhando não se mexe”. ■ M.R.
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Empreender como
estilo de vida
O que precisa acontecer para você mudar a sua vida para
melhor? Muitas pessoas consideram um bom período pa-
ra mudança as crises de idade (dos 30 ou 40 anos). Outros
pensam que a aposentadoria será o momento certo. Seja
qual for o motivo para fazer mudanças significativas, ele é
sempre uma escolha subjetiva. As pessoas elegem cons-
cientemente ou não um acontecimento para mudar o esti-
lo de vida. Mesmo as transformações que são para melhor
não são fáceis, exigem um desprendimento das atuais re-
ferências e coragem para enfrentar os novos desafios, por
isso o motivo eleito deve ser forte para facilitar a inciativa.

Marcio Michelin encontrou um bom motivo para em-
preender. Ele trabalhava numa multinacional alemã em
São Bernardo do Campo (SP), tinha um alto salário conquis-
tado com uma carreira de mais de vinte anos. O estresse cau-
sado pela mudança na gestão na empresa e conflitos com a
direção provocaram-lhe problemas cardíacos. Aos 38 anos,

entrando na sala de cirur-
gia, Márcio prometeu
que se saísse vivo do hos-
pital mudaria de vida. Ia
para Porto Seguro.

Ser um empreende-
dor “estilo de vida” era
seu sonho. Imaginava se
aposentar e abrir uma
pousada desde suas pri-
meiras férias em Porto Se-
guro (BA). Porém o moti-
vo que o impulsionou a
empreender foi sua saú-
de. Durante o pós-opera-
tório Márcio foi a Porto
Seguro prospectar uma
oportunidade de negó-
cio. Identificou um res-

taurante de comida popular, fez a proposta e em uma sema-
na pediu demissão e mudou de vida. Porto Seguro é um dos
destinos predileto de turismo de sol e praia. A cidade recebe
excursões de jovens comemorando suas formaturas, gru-
pos da melhor idade e pessoas da classe C e D. Foi para este
público que ele direcionou seu negócio. Em sete anos, abriu
três restaurantes fast-food. Ele adiantou seu sonho. Ainda
não teria se aposentado se tivesse ficado em São Paulo.

Mesmo tendo feito a opção pela qualidade de vida e
não pelo dinheiro, Marcio é bem sucedido financeiramen-
te. Seus dois filhos, que foram com ele para Porto Seguro,
já estão dirigindo um negócio próprio. Recentemente ele
foi convidado para abrir um novo restaurante de comida
natural e orgânica para outro tipo de turista que frequen-
ta o vilarejo de Arraial D'ajuda, próximo a Porto Seguro.
Com a pele bronzeada e um largo sorriso no rosto, diz que
está avaliando o projeto. Para ter sucesso neste tipo de em-
preendedorismo é importante tomar decisões racionais
para equilibrar qualidade de vida e novos desafios. É sem-
pre bom lembrar o motivo que o fez empreender e garan-
tir o tempo para relaxar e viver com alegria.

Empreender no setor de turismo é uma das alternati-
vas mais atraentes entre aqueles que decidem pelo estilo
de vida. A ideia carrega em si o desejo de ser independen-
te, não cumprir convenções sociais, evitar situações es-
tressantes e aproveitar melhor os relacionamentos afeti-
vos e familiares. A oportunidade de oferecer um serviço
para pessoas que estão se divertindo, morar na praia ou
na montanha promete ser prazerosa. Para empreender co-
mo estilo de vida e ter sucesso é preciso aprender a geren-
ciar e equilibrar o tempo. Este é seu recurso mais impor-
tante para garantir uma vida de qualidade. E você já esco-
lheu o seu momento determinante para empreender?
Lembre-se: não existe um motivo certo e sim o melhor,
aquele que o levará à vida de seus sonhos. ■

Ligado a redes sociais,
blog oferece dicas de
turismo e passagens

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista em
cultura empreendedora

Ao criar oMelhores Destinos, LeonardoMarques não imaginava que teria
umempreendimento rentável e que cairia nas graças dos internautas

“Eu passava o link
dos parceiros e,

a cada clique
dado no meu site,

ganhava
uma comissão”

Para empreender
como estilo de
vida e ter sucesso,
é preciso aprender
a gerenciar e
equilibrar o tempo.
Este é seu recurso
mais importante
para garantir
uma vida de
qualidade

Importânciadadaàsredessociaiscontribuiudecisivamenteparaadivulgaçãodoblogna internet
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




