Introdução

O Projeto Economia da Experiência foi
desenvolvido e implementado de forma
pioneira no Brasil em 2006, em 08 Municípios
da Região Uva e Vinho na Serra Gaúcha, pelo
Instituto Marca Brasil – Marca Brasil, em
parceria com o Ministério do Turismo – MTur,
SEBRAE e Si
Sindicato
di t d
dos H
Hotéis,
téi R
Restaurantes,
t
t
Bares e Similares – SHRBS da Região da Uva e
Vinho.

Introdução
O Projeto teve como referência as teorias
defendidas por Rolf Jensen a partir do seu livro
The Dream Society (A Sociedade dos Sonhos,
1999) e pelos autores Joseph Pine e James
Gilmore, por meio da publicação, The
Experience Economy (Economia da Experiência,
1999).
O resultados
Os
lt d obtidos
btid neste
t piloto
il t estimularam
ti l
o MTur, o Serviço Brasileiro de Apoio a Pequena
e Média Empresa – SEBRAE e o Marca Brasil a
ampliar
p
a abrangência
g
geográfica
g g
expandindo
p
a
metodologia para outros 4 destinos brasileiros:
Costa do Descobrimento‐BA, Petrópolis‐RJ,
Bonito‐MS e Belém‐PA.

Introdução
A abordagem metodológica busca trabalhar a
valorização da singularidade local através da
sua cultura, o resgate das histórias, mitos e
lendas, de forma simples e objetiva visando
desenvolver novos produtos e serviços ou
agregar valor aos já existentes, visando
promover o encantamento dos turistas em
atendimento
t di
t a demanda
d
d existente
i t t que procura
envolver o visitante em experiências turísticas,
surpreendendo‐o para que, dessa forma,
aumente a competitividade
p
dos
empreendimentos e destinos e aumente o fluxo
turístico.

Introdução

Um dos fatores de sucesso da implantação desse projeto na Região da Uva e Vinho‐
RS, Costa do Descobrimento‐BA, Bonito‐MS, Petrópolis‐RJ e Belém‐PA foi a
característica comum das empresas participantes,
participantes todas elas lideradas por
profissionais com um perfil empreendedor, destacando‐se a busca de novos negócios
e oportunidades que atendam a demanda. Outro fator foi a compreensão da
importância do trabalho em rede; os produtos hoje são comercializados de forma
integrada e valorizam a cultura, gastronomia e história do destino onde está inserido.

Introdução

Partindo dessa experiência e dos
aprendizados durante o desenvolvimento do
projeto percebeu
projeto,
percebeu‐se
se a importância de traçar
as características desejáveis dos
empreendimentos que podem vir a fazer
parte do Projeto e do Tour da Experiência,
para que os objetivos
bj i
continuem
i
sendo
d
alcançados, quais sejam: encantar e
surpreender os turistas, valorizar as
peculiaridades do destino,, aumentando sua
p
competitividade, fortalecer a marca do
destino e do Tour da Experiência.

Objetivo
Este capítulo visa definir
o perfil desejado dos
empreendedores que
querem implementar os
conceitos e a
metodologia do
Economia da Experiência,
quem é responsável
á l por
esta análise, e em que
momento passa a ser
parte do Tour da
p
Experiência.

Características Desejáveis

‐ Saber/ter o comprometimento de trabalhar em rede;
‐ Estar atento às necessidades de inovar para acompanhar as
expectativas dos turistas;
‐ Disseminar informações sobre o conceito à sua força de
trabalho, pois todos fazem parte da experiência do cliente;
‐ Ter iniciativa;
‐ Ter flexibilidade, automotivação e autoconfiança.
‐ Adotar o conceito como filosofia de vida e do negócio.
Nota: o empreendimento deve apresentar qualidade nos
serviços estrutura
serviços,
estrutura, equipamentos
equipamentos, etc
etc., pois o
projeto/metodologia visa agregar valor ao que já existe e não
melhorar itens básicos. Parte‐se do pressuposto que estes itens
apresentam resultados satisfatórios.

Quem analisa o perfil da
empresa / empreendedor
Em cada destino foi criado um comitê
gestor dos empresários que participaram
do projeto.
projeto Este Comitê tem a
responsabilidade de avaliar e recomendar
que a empresa possa ou não fazer parte
do grupo e implantar o projeto. Afim de
f
formalizar
l
este compromisso, a empresa
deve preencher o termo de adesão que
segue. Com base nas recomendações do
Comitê
Co
tê Gesto
Gestor dos dest
destinos,
os, o Comitê
Co tê
Nacional, formado pelo Marca Brasil,
Ministério do Turismo, SEBRAE e SHRBS,
pode ser informado para auxiliar caso
necessário.
ái

Termo de Adesão

Termo de Adesão
Eu,..............................., confirmo o ingresso do
empreendimento......................................, CNPJ......................., sediada
a..................................................cuja atividade é.........................................., após
aprovação do Comitê gestor local no Projeto Economia da Experiência.
Local........................................................................................... Data: __/__/__
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Assinatura

Compromisso do Empreendedor para
implantação do Projeto Economia da Experiência
‐ Adotar o conceito e estar
comprometido com a sua aplicação.
‐ Implantar a metodologia conforme
os passos da cartilha e, se
necessário, buscar profissionais e
órgãos que possam auxiliá‐lo;
‐ Participar dos encontros
promovidos
id pelo
l grupo d
de
participantes do destino;
‐ Buscar informações do conceito de
Economia da Experiência,
p
a história
e cultura do local, o que é inovação
e tematização, tendo subsídios para
elaborar o plano de inovação,
conforme cita a cartilha.
cartilha

Tour da Experiência

Durante o desenvolvimento do projeto nos 5
destinos citados, foi elaborada pelos
parceiros MTur,
parceiros,
MTur SEBRAE e Marca Brasil,
Brasil uma
marca comercial que carrega o conceito da
experimentação, que começa com a busca na
história, tradição, cultura,
através
é das
d vivências.
ê

Tour da Experiência

Essa experimentação está diretamente ligada com o momento presente, sentindo
a respiração, a batida do coração, o movimento e a sinergia, que traduz em
sentimentos: emoção, prazer, inspiração e satisfação. A esta marca deu‐se o nome
d ““Tour d
de
da Experiência”
iê i ” e ffoii d
desenvolvida
l id tendo
d por objetivo
bj i valorizar
l i e
promover aqueles empreendimentos que apresentam produtos diferenciados
alinhados com os conceitos concebidos pelo Projeto. Para esses
empreendimentos
p
é concedido o Selo Tour da Experiência.
p

Marca uso e aplicações
Marca:

‐ Criar uma imagem associada aos diferenciais do Tour da Experiência.
‐ O uso da marca deve seguir impreterivelmente o manual de aplicação.

Selo tem por objetivo
objetivo: uso e aplicações

‐ Criar uma imagem associada aos diferenciais do Tour da Experiência.
‐ O uso da marca deve seguir impreterivelmente o manual de aplicação.

Quem analisa / outorga o uso do
Selo e Marca

Como citado anteriormente, cada destino criou um comitê ggestor dos
empresários que participaram do projeto. Este Comitê tem a responsabilidade
de avaliar e recomendar o Selo aos participantes do destino a que fazem parte.
Com base nas recomendações do Comitê Gestor dos destinos, o Comitê
Nacional formado pelo Marca Brasil
Nacional,
Brasil, Ministério do Turismo
Turismo, SEBRAE e SHRBS
SHRBS,
deverá ser informado para auxiliá‐los caso necessário.

Critérios para uso da marca,
marca recebimento
do selo e inclusão no site
‐ Ter implementado o conceito de
Economia da Experiência no
empreendimento;
‐ Ter como resultado um produto ou
serviço que seja diferenciado, alinhado
com as diretrizes do destino e com os
conceitos do EE;
‐ Oferecer através deste
produto/serviço, uma experiência
única;
‐ Haver
H
uma periodicidade
i di id d na
realização desta experiência.

Compromisso de quem recebe a marca,
marca
usa o selo e consta no site
‐ Zelar pelo nome e bom uso do Selo, não
divulgando e nem promovendo produtos
ou serviços que não fazem parte do Tour
da Experiência;
‐ Se envolver nas ações para divulgação e
comercialização dos produtos e da
marca;
‐ Tendo o conceito internalizado, deve
existir um compromisso de inovação
contínua;
‐Contribuir com a manutenção do site;
‐Assinar
Assinar um termo de responsabilidade
para firmar o compromisso, que estará
disponível no site
www.tourdaexperiencia.com ou através
d e‐mailil
do
contato@tourdaexperiencia.com.

Validade

O Selo tem validade de um ano. Após
este período, os empreendimentos
deverão ser submetidos a um novo
processo de avaliação, coordenado
pelo Comitê Gestor do Destino.

Site www
www.tourdaexperiencia.com
tourdaexperiencia com
Com o intuito de colaborar
com a consolidação do
conceito e apoiar a
divulgação das novas
experiências,
iê i SHRBS Região
R iã
Uva e Vinho com apoio do
IMB e aprovado pelo MTur e
SEBRAE,, foi desenvolvido
um site onde destinos e
produtos são encontrados
com facilidade e rapidez. O
objetivo é que
que, através desta
potente ferramenta, o Tour
da Experiência tenha mais
visibilidade.

Informações Importantes

Para visualizar a CONCEITUAÇÃO
do Tour da Experiência, clique aqui.
P visualizar
Para
i li a METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO
do Tour da Experiência, clique aqui.
Para visualizar o MANUAL DA MARCA TOUR DA EXPERIÊNCIA,, clique
q aqui.
q
Para visualizar o MANUAL DO GERENCIADOR DO SITE TOUR
DA EXPERIÊNCIA, clique aqui.

