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No próximo dia 27 de setembro,
se celebra, mais uma vez ,o “dia mun-
dial do Turismo”, criado pela Organi-
zação Mundial do Turismo. É sempre
um momento bom de questionar as
políticas publicas e privadas, para o
desenvolvimento do turismo sus-
tentável .Aos poucos, as empresas
vão esquecendo que de-
vem agregar ao seu dia a
dia, algumas medidas
para melhorar a quali-
dade de vida do planeta.

Infelizmente, poucos
gestores de turismo pos-
suem visão arrojada de
desenvolvimento insti-
tucional e do papel da
responsabilidade social,
no Brasil. Vivem mode-
los jurássicos com car-
tões de visita de presi-
dente de empresas de 3
pessoa .

Participam dos mes-
mos eventos,  com o
mesmo material ultra-
passado e fazem os mes-
mos pleitos. Temos que
dar uma sacudida no mercado de tu-
rismo, com ações pontuais rápidas
que permitam sua sobrevivência,
em áreas sobretudo como o agencia-
mento e o transporte.

Pequenas ações podem ser toma-
das rapidamente, se cada agente tu-
rístico tiver em sua mesa uma cópia
do Código de Ética Mundial do Tu-
rismo e fazer dele uma bíblia de re-
conhecimento do desenvolvimento
de nossa atividade. 

Podemos enumerar algumas polí-
ticas rápidas que podem minimizar
os estragos diários que são causa-
dos: utilização de papel reciclado
nas empresas, inclusive em seus car-
tões de visita e material promocio-
nal, economia diária de luz nos es-
critórios, implementação de infor-
mações para passageiros de progra-
mas de preservação da limpeza e da
proteção dos atrativos locais, com

comportamentos voltados para o
respeito. 

Educar as pessoas também é uma
atividade de um agente de desenvol-
vimento turístico. Rever os modelos
organizacionais, incentivando a par-
ticipação de todos os membros da
equipe, com horários para alimenta-
ção e prática de atividade física.

O estresse causado é muito gran-
de por desconhecimento de formas
modernas de gerenciamento. En-

fim, é preciso chegar de manhã na
empresa e decidir mudar. Agora,
mudar realmente,  inclusive im-
plantando processos de auditoria
de qualidade. Aprender que felici-
dade não é apenas medida no Butão
mas em cada um de nós, que pre-
tende sobreviver numa sociedade,
cheia de escândalos, desmandos,
falta de respeito, de ingratidão e de
favores especiais.

No ano em que se fes-
teja,  a  preser vação e a
importância da água, va-
mos melhorar nossas re-
lações com a natureza:
ficando menos tempo no
banho, controlando to-
dos os equipamentos que
usam água em nossas re-
sidências e escritórios,
protegendo a água em
nosso entorno e fazendo
dela um aliado em nosso
política de gestão opera-
cional.

Por outro lado, sem-
pre levar em considera-
ção a mobilidade das
pessoas, que não aguen-
tam mais engarrafamen-
tos, transporte público
de baixa qualidade e

pseudo escolas e novidades de saú-
de, que não ajudam em nada, a po-
pulação mais sofrida.

Profissional de turismo, de ver-
dade, não cuida do seu umbigo, não
homenageia os poderosos por pen-
sar em benefícios pessoais mas luta
por um mundo melhor e sobretudo
com ações básicas de sustentabili-
dade.

Peço apenas que reflitamos em
conjunto...

PAULO FIGUEIREDO FILHO
CEO DO GRUPO POLARIS E ECONOMISTA

O
que há em comum entre a falta de car-
ne nos supermercados brasileiros na
década de 80, a escassez de papel hi-
giênico na Venezuela de Maduro e os
valores impressionantes das diárias de
hotéis no Rio e São Paulo? Resposta: O
profundo desconhecimento dos gover-
nos socialistas sobre o funcionamento

das economias e de seus sistemas produtivos.
Por trás dos anúncios

recentemente reitera-
dos, pelo Ministério do
Turismo sobre a iniciati-
va do governo de con-
trolar os preços dos ho-
téis brasileiros, há indí-
cios preocupantes de co-
mo o governo aprendeu
muito pouco com as li-
ções do Brasil da Era Sar-
ney ou da Venezuela
Chavista. 

Aqui, como lá, o Esta-
do tenta impor a solu-
ção a um problema dos
qual ele mesmo é o prin-
cipal causador. E o tiro
está saindo pela culatra.

É preciso entender as
razões por trás destas tarifas impressionantes. Como sem-
pre, tudo resume-se ao velho problema de oferta e deman-
da. Para ilustrar, peguemos o exemplo simbólico do Rio de
Janeiro, que nos últimos anos vem recebendo o nada res-
peitável título de metrópole com as noites de hotéis mais
caras do mundo.

Como indicador de demanda, é bastante confiável utili-
zarmos os dados oficiais da Infraero, retratando que o mo-
vimento de passageiros nos aeroportos do Rio aumentou

cerca de 180% apenas nos últimos 10 anos. Por outro lado,
a oferta de hospedagem da cidade se estagnou perto de pí-
fios 18 mil quartos, no mesmo período. Seria então de sur-
preender qualquer economista se os preços não reagissem
da maneira que reagiram.

Essa desestabilização do mercado foi causada por nin-
guém menos do que o próprio governo. De um lado, as ta-
xas de juros estratosféricas dos títulos públicos da última
década desencorajavam investimentos com retornos de
longo prazo, como tradicionalmente são os hotéis. 

De outro, no nível municipal, uma lei desastrada do
prefeito Cesar Maia proibiu completamente os condo-ho-

téis,  obrigando o setor
hoteleiro a competir por
terrenos com o aquecido
setor imobiliário.

Em 2011 e 2012 , com
taxas de juros mais sen-
satas e medidas inteli-
gentes de incentivo da
prefeitura do Rio, alguns
novos hotéis vinham sen-
do paulatinamente
anunciados. 

Mas as mencionadas
declarações de controle
do governo federal já di-
minuíram o ímpeto do
setor, causando desâni-
mo e insegurança aos
empreendedores.  Sem
segurança, não há inves-

timento. E sem novos hotéis, as diárias subirão ainda mais
– de forma diametralmente oposta ao que o governo diz
querer.

Cabe ao governo Dilma olhar para nossos vizinhos e
aprender que o remédio para as distorções de mercado,
geralmente, está no próprio mercado. 

O governo precisa ser parceiro e promotor. Se optar pe-
lo caminho da intervenção, vai faltar quarto de hotel e pa-
pel higiênico no Brasil. 

Hotéis e mercado

O Dia Mundial do Turismo 
e a sustentabilidade

A segmentação
da publicidade
online chega 
à TV?
GUILHERME MAMEDE
DA MELT DSP

Anunciantes devem investir este ano impressionan-
tes US$ 196,5 bilhões em publicidade televisiva, de
acordo com os cálculos da firma de pesquisas Magna
Global. A cifra é enorme porque, a despeito das novas
formas de entretenimento que nasceram nos últimos
anos, os seres humanos continuam fanáticos por esse
veículo de massas surgido em meados século 20. 

No entanto, apesar de tanto dinheiro envolvido,
anunciar em TV ainda é como atirar no escuro: é im-
possível saber ao certo quem são os telespectadores
que estão assistindo aos seus anúncios, diferentemen-
te do que ocorre com o marketing digital e sua abun-
dância de métricas. 

É essa precariedade analítica que uma start-up do
Vale do Silício diz ser capaz de solucionar, abrindo com
isso um novo horizonte para a publicidade offline.

Durante a megafeira tecnológica IFA, que aconte-
ceu este mês em Berlim, a sul-coreana LG anunciou
que começará a vender este ano TVs inteligentes capa-
zes de monitorar em tempo real os programas (tanto
aqueles ao vivo quanto os gravados) assistidos pelos
telespectadores, a partir daí, extrair automaticamente
informações sobre o conteúdo. Isso graças ao software
da empresa californiana Cognitive Networks.

Segundo apurou a
agência de notícias
Bloomberg, a Samsung
e a Sony também pla-
nejam introduzir pro-
gramas de reconheci-
mento de conteúdo em
suas Smart TVs. 

O software da Gra-
cenote, que pertence
à Sony,  já consegue
identificar f i lmes,
programas e comer-
ciais assistidos mes-
mo em ser viços de
streaming ou Blu-ray.

Veja como essa tec-
nologia pode ser im-
portante para anun-
ciantes. Vamos supor
que a empresa em
questão é uma rede de
fast food. 

Por meio da análise
dos dados, ela pode
comprar espaço pu-
blicitário para exibir
anúncios apenas a te-
lespectadores habi-
tuais (aqueles que te-
nham assistido aos últimos cinco episódios, por
exemplo) de um reality show sobre culinária de rua;
se quiser refinar ainda mais, a rede de fast food pode
exigir que os anúncios sejam mostrados apenas àque-
les telespectadores que moram perto de uma de suas
lojas (isso, é claro, por meio dos dados de GPS e loca-
lização Wi-Fi dos televisores). 

Os anúncios também não precisam ser os mesmos
para todos os telespectadores, podendo ter diversas
versões que contemplem as peculiaridades de cada
micro-grupo, sempre de acordo com os dados.

A tecnologia também é interessante para as emisso-
ras de TV, que poderiam cobrar até 25% a mais por es-
se espaço direcionado, calcula a Ooyala, empresa es-
pecializada em análise de dados de vídeo.

Porém, como tudo o que diz respeito a informações
dos usuários, a privacidade pode ser posta em risco
por tal tecnologia, e os telespectadores estarão a par
disso. Portanto, as empresas envolvidas terão que ter
postura extremamente transparente quanto a quais
dados serão coletados e como eles serão usados.

A Cognitive Networks contou à Bloomberg que os
donos dos televisores terão o direito de aderir ou não
ao seu sistema — o que deve reduzir a abrangência
da tecnologia. 

Como a companhia estima que sejam necessários
pelo menos 10 milhões de usuários para formar uma
base minimamente interessante para os anunciantes,
a empresa precisará investir em um trabalho árduo de
convencimento do público, provavelmente focando
nas possibilidades de interatividade com a programa-
ção que o software permitirá.

Não sabemos se essa nova plataforma irá vingar de
verdade. Mas, olhando para o horizonte fascinante
que a segmentação da internet proporcionou ao ma-
rketing, devemos estar de olho nos desdobramentos
da tecnologia. 

Olhando para o
horizonte
fascinante que a
segmentação da
internet
proporcionou ao
marketing,
devemos estar
de olho nos
desdobramentos
da tecnologia
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  26 set.  2013, Primeiro Caderno, p. A15. 




