
PUBLICIDADE Agência e companhia aérea reforçam o mar

Propaganda para férias

«O turismo recorria a
ações de varejo. Agora
está conseguindo ter
uma posição mais
estratégica em
comunicação»
JOÃO FERNANDO VASSÃO
SÓCIO-DIRETOR DA G7

Com a expectativa de aumentar em 25% o número
de turistas transportados na temporada, a CVC
colocou no ar dois filmes institucionais.

SALVADOR // SÃO PAULO

Maio e junho são meses decisivos
para as operadoras e companhias
de viagem no desafio de conquis-
tar os turistas que tiram férias no
meio do ano. Para tanto, as cam-
panhas publicitárias e estratégias
de marketing estão sendo refor-
çadas, há mais investimentos e a
meta é atender a uma demanda
20% maior. De acordo com o Ibo-
pe Monitor, o setor de excursões e
viagens gastou R$ 557,76 milhões
na compra de espaço publicitário
em2005, um aumento de 44% em
relação a 2004. Deste total, pelo
menos um quarto é referente ao
segundo trimestre, quando há
grande demanda para os pacotes
de julho. A concorrência cada vez
mais acirrada deve aumentar a
verba publicitária em cerca de
30%para a temporada.

A CVC vendeu durante todo o
ano passado 1,2 milhão de paco-
tes e quer atingir a marca de 1,5
milhão até dezembro. O cresci-
mento de 25% também é espera-
do para as próximas férias. Em
abril, a empresa colocou no ar
dois filmes institucionais. A cam-
panha inclui outdoors, painéis de
mídia exterior, material de pon-
to-de-venda, anúncios de varejo
em jornais e revistas de grande
circulação, além de veículos es-
pecializados. Na venda de paco-
tes via operadoras de turismo, a
CVC é líder no Brasil com 65% de
mercado. Desde dezembro pas-
sado, a operadora conta com uma
nova estratégia de comunicação.
As mudanças promovidas pela

«Por conta do câmbio,
os destinos
internacionais são
grandes concorrentes.
Vamos competir com
preço e qualidade»
LUCIANA MEIRELES
DIRETORA BAHIA TURSA

G7 Consultoria e Comunicação
começaram com o slogan "Sonhe
com o mundo. A gente leva você".

'A CVC é a maior operadora de
turismo da América Latina. Sua
comunicação deve retratar seu
tamanho, ao mesmo tempo em
que incrementa a admiração e a
fidelidade dos consumidores.
Mesmo com essa posição de lide-
rança, percebeu-se a necessida-
de de se criar um vínculo emocio -
nal com o consumidor", afirma
João Fernando Vassão, sócio dire-
tor da G7.

Vassão aposta que as verbas
publicitárias do setor cresçam de

25% a 30%. E ele aponta apenas
uma razão para isso: a competiti-
vidade. 'A concorrência está cada
vez mais acirrada, a começar pe-
las companhias aéreas. A Ocean
Air não anunciava e agora o faz; a
BRA está tendo mais campanhas.
O setor está animado com os últi-
mos resultados", diz.

Em março, a Ocean Air lançou
uma campanha de R$ l milhão
trabalhando o conceito "Você faz
a gente crescer" produzida pela
Agnelo Pacheco. Para o ano todo,
estão previstos investimentos
publicitários de R$ 8 milhões.

Ainda sobre o crescimento do
turismo brasileiro, Vassão co-
menta as mudanças que estão
acontecendo nas estratégias de
marketing do setor. 'Antes, o tu-
rismo era um anunciante que re-
corria a ações de varejo. Agora ele
está conseguindo ter uma posi-
ção mais estratégica em comuni-
cação. Com o crescimento está
havendo uma ampliação das mí-
dias usadas. Essa sofisticação
também tem a ver com os novos
players do mercado", completa.

A Rio Convention & Visitors
Bureau acredita que a Copa do
Mundo possa diminuir o turismo
da capital fluminense em julho.
Ainda assim, espera aumentar
em 10% o número de turistas du-
rante todo o ano. Em 2005, foram
4,5 milhões, sendo 1,7 milhão de
estrangeiros. Não está prevista
nenhuma campanha publicitá-
ria, mas a participação em feiras e
eventos de turismo pode alavan-
car os resultados.

"De janeiro a abril, investimos
R$ 1,2 milhão numa campanha
dirigida para o mercado paulista-
no. Os recursos vieram de um
convênio com os governos esta-
dual e municipal e com o setor



keting para enfrentara concorrência e atrair turista s

de julho cresce 30%
hoteleiro, que considerou bons
os resultados da ação. Vamos re-
forçar nossos esforços promocio-
nais e nossas relações públicas no
exterior para a próxima tempora-
da", avisa Paulo Senise, diretor
executivo da Rio Convention. Em
2005,foram R$ 1,028 mi-
lhão de recursos pró-
prios da instituição gas-
tos em marketing. Para
este ano, está reservado
R$l,2 milhão.

Preço baixo
Na Bahia, a estratégia
para atrair o turista tem
sido o preço baixo. Os descontos
são, na média, de40%para a tem-
porada de férias do meio do ano.
"Todos os estabelecimentos es-
tão reduzindo seus preços, de
grandes hotéis a pequenos res-
taurantes", destaca Pedro Costa,
presidente da Associação Brasi-
leira das Agências de Viagem da
Bahia (Abav/Ba).

Neste 1° semestre, o estado de-
ve registrar uma leve perda no re-
ceptivo de turistas, entre 7% e 8%.
"Estamos perdendo espaço para
destinos como a Argentina por
conta da desvalorização do dó-
lar", explica Costa. Segundo ele, o
que tem garantido um maior flu-
xo de turistas na Bahia são os gru-
pos de incentivo da Europa e as
convenções, que geralmente
acontecem no complexo de Cos-
ta de Sauípe, no litoral norte do
estado. No Blue Tree Towers Sal-
vador, por exemplo, os pacotes
estão 70% mais baratos em rela-
ção ao carnaval.

Para auxiliar o empresário
baiano, a Bahiatursa está desen-
volvendo ações de marketing no
principal mercado emissor, a Re-
gião Sudeste, incluindo a capaci-

tação de agentes de viagem e a co-
locação de estandes da Bahia no
Salão do Turismo, que acontecerá
em junho, em São Paulo.

A Bahiatursa deverá veicular
uma campanha ainda neste mês
destacando os principais desti-

nos no estado. "Por con-
ta do câmbio, os desti-
nos internacionais são
grandes concorrentes.
Por isso, com a ajuda das
companhias aéreas e de
todo o setor, vamos
competir com preço e
qualidade", comenta
Luciana Meireles, dire-

tora de relações nacionais da Ba-
hiatursa.

A Flytour está aproveitando
sua relação com o mundo corpo-
rativo para vender os pacotes de
férias. A operadora realiza ações
no intervalo do almoço nas em-
presas. A força-tarefa para julho já
começou e até junho não deve
haver mais pacotes disponíveis.
Os investimentos em marketing
cresceram 18%.

"Esperamos um aumento de
12% nas vendas. Com o dólar ba-
rato, os destinos preferidos serão
Disney, Buenos Aires, Miami e
Europa. No Brasil, Trancoso, Ita-
caré, Porto Seguro, Salvador e o
Nordeste têm grande procura",
conta Marcela Andreta, gerente
de comunicação e marketing da
Flytour. O mês de junho do ano
passado representou 10% do fa-
turamento da empresa.
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