
Hotel Urbano muda logomarca

Hoje, todos nós vivemos
do turismo. Nosso site
fica pronto ainda essa
semana e enxergamos
no atendimento
personalizado
aos turistas um
diferencial muito
importante no setor”
Salete Martins
Proprietária do Rio Favela Tour

A agência de viagens online Hotel Urbano, criada em 2011, está de

cara nova. A mudança na logomarca aconteceu a partir de sugestões

nas redes sociais. O site da empresa também mudou. Todo o projeto

é fruto da equipe de design capitaneada por Rafael Caride, gerente

da área, refletindo os conceitos listados pelos clientes. Esse ano,

o Hotel Urbano projeta um faturamento de R$ 500 milhões.

“

Em tempos de velocidade na infor-
mação quem encontra um nicho é
rei. E o setor de turismo já apren-
deu a lição. De acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Agências de
Viagens (Abav Nacional), uma
pesquisa da Associação das Agên-
cias de Viagens da Inglaterra e ou-
tra, da Associação das Agências
de Viagens dos Estados Unidos, re-
velam a tendência do aumento da
demanda pelo atendimento perso-
nalizado das agências de viagens
qualificadas e posicionadas como
consultorias de viagens. O uso
das redes sociais e da internet,
além dos aplicativos para smar-
tphones e tablets, também am-
pliam o conceito de atendimento
personalizado, conforme os dois
estudos apontam.

Ainda de acordo com a Abav
Nacional, a pesquisa americana
mostra que já é comum o uso de
dispositivos móveis com informa-
ções sobre serviços, horários de
viagens, itinerários. Quanto mais
recursos tecnológicos para enten-
der o que o cliente deseja, melhor.

Salete Martins, uma das pro-
prietárias da agência Rio Favela
Tour, comemora o sucesso de sua
empresa, aberta com mais quatro
amigos na comunidade Santa Mar-
ta, em Botafogo, zona Sul do Rio.
Seu projeto surgiu a partir do Rio
Top Tour, criado pelo governo do
estado para estimular o turismo
em comunidades.

“Passamos pelo curso e hoje so-
mos técnicos e guias de turismo.

Montamos nossa empresa, creden-
ciada no Ministério do Turismo e
oferecemos pacotes personaliza-
dos na comunidade para turistas
brasileiros e estrangeiros, que são
a maioria de nossos clientes. Hoje,
vivemos do turismo. Nosso site fi-
ca pronto essa semana e enxerga-
mos no atendimento personaliza-
do um diferencial importante”,
afirma Salete, que tem uma média
de 12 grupos de turistas por sema-
na visitando o local.

Com base no trabalho já desen-
volvido junto ao setor varejista, a

Nova Pontocom, empresa de co-
mércio eletrônico criada em 2011 a
partir da associação entre Grupo
Pão de Açúcar e Casas Bahia, lan-
çouositePartiuViagens.Alojaonli-
ne oferece cerca de de 15 mil itens
como passagens aéreas e terrestres,
reservas de pousadas, hotéis e re-
sorts, além de pacotes (passagens e
reservas), com destinos nacionais e
internacionais. O portal também
dá dicas sobre roteiros, onde co-
mer,personalizandoopasseio,con-
forme interesse do cliente.

“Estudamos esse mercado há
cercadeumanoeanalisamosdiver-
sasalternativasdeentradanessese-
tor. Os concorrentes focaram nos
descontosem passagensaéreas, sa-
turando o mercado,nós concentra-
mos esforços na venda de pacotes
turísticos”, diz German Quiroga,
CEO da Nova Pontocom.

O site também se integra aos
outros dois portais da empresa,
criados para a rede Casas Bahia e
para o hipermercado Extra. Neles,
também é possível encontrar ofer-
tas de pacotes do Partiu Viagens.

De acordo com dados da 9ª Pes-
quisa Anual de Conjuntura Econô-
mica do Turismo (Pacet), foi iden-
tificada uma importante expan-
são das agências de turismo on li-
ne, impulsionada pela entrada de
novos usuários de internet. O se-
tor como um todo faturou, segun-
do o levantamento, R$ 57,6 bi-
lhões e a previsão é de alta de
7,5% neste ano. O aumento da vi-
sibilidade do país em função dos
grandes eventos e a crescente de-
manda da nova classe média por
viagens s são alguns dos motivos.

Reprodução
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O Sebrae/RJ, em parceria com a
Associação de Cama e Café e Alber-
gues do Estado do Rio de Janeiro
(ACCARJ), está lançando o Proje-
to Gestão Turística e Sustentável

dos Meios de Hospedagem para
atender a albergues, pousadas, ho-
téis de pequeno porte e empreen-
dimentos no sistema “ Cama e Ca-
fé”. O objetivo é orientar os em-
preendedores do setor na imple-
mentação de um sistema de ges-
tão pautado nas boas práticas am-
bientais e no uso de ferramentas
inovadoras. A associação, criada
em julho deste ano, tem hoje 22 as-
sociados no Rio.

O Sebrae/RJ elaborou um pro-
grama de capacitação destinado

aos pequenos meios de hospeda-
gem, que prevê a realização de cur-
sos nas áreas de controle financei-
ro, estratégias e processos, além
de consultorias com foco em ino-
vação e sustentabilidade. A expec-
tativa é promover, até 2016, a me-
lhoria do ambiente legal; fortale-
cer a gestão empresarial, por meio
do associativismo e do desenvolvi-
mento comercial; e preparar os
meios de hospedagem para aproxi-
mação e acesso a novos mercados.

A primeira ação do programa

será hoje, na sede do Sebrae/RJ,
no Centro do Rio, com uma pales-
tra sobre o uso da internet para a
promoção de empreendimentos e
destinos turísticos. No programa
da palestra, as formas de acesso às
técnicas para divulgação de em-
preendimentos e destinos turísti-
cos, utilizando as principais ferra-
mentas do marketing digital.

Uma das metas dos empreende-
dores que atuam no segmento —
grande parte deles pequenos e mé-
dios empresários — é que os do-

nos de albergues, pequenas pousa-
das ou hospedagens no estilo ca-
ma e café possam receber notifica-
ções por classificação de qualida-
de, assim como acontece nas re-
des hoteleiras de maior porte.

Segundo uma pesquisa do Se-
brae com mais de 4 mil turistas
sobre o mercado de hospedagem
para grandes eventos, 69% prefe-
rem ficar em hotéis. Do total de
entrevistados da mostra, apenas
10% usam albergues ou o siste-
ma cama e café.

Erica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br

Erica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br

Parceria visa preparar
empresas do setor para
acesso a novos mercados
e aos grandes eventos

Turismo cria novos nichos para
se aproximar do consumidor

Qualificação de hospedarias do tipo Cama e Café

TURISMO

SaleteMartins (esq) eseus sócios: pacotesparaestrangeiros

Em comunidades, lojas de departamento e onde mais o cliente estiver, tendência é por atendimento personalizado
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 out. 2013, Empresas, p. 15.
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