Bem vindo ao Tour da Experiência
Bem‐vindo

Ao construir este manual, buscamos
sistematizar as informações mais importantes
deste projeto inovador. Cada detalhe deste
material foi pensado para que até a pessoa
que nunca ouviu falar no Tour da Experiência
possa entender
d como ele
l surgiu,
i como
funciona e como participar dessa revolução.
Desejamos boa sorte nesta nova etapa e
temos certeza de q
que o conhecimento
dividido nas próximas páginas serão de
grande valia para o seu sucesso.

Como começou...

Introdução ‐ O sonho é o destino

A iimensa maioria
i i da
d humanidade
h
id d não
ã possuii mais
i que
o direito de ver, escutar e calar. Que tal se começarmos
a exercer o jamais proclamado direito de sonhar?
Eduardo Galeano

Introdução ‐ O sonho é o destino

O Projeto Economia da Experiência,
desenvolvido na Região da Uva e Vinho‐RS
entre 2006 e 2007 como piloto e que vem
sendo implantado com sucesso em mais
quatro destinos brasileiros, Belém‐PA,
Bonito‐MS, Costa do Descobrimento‐BA e
Petrópolis‐RJ, tem por objetivo, encantar,
emocionar e transformar a sensibilidade dos
turistas, marcar suas almas proporcionando
experiências inesquecíveis e gerando o
desejo de vivenciá
vivenciá‐las
las novamente,
novamente indicar a
outros, indo além do sentimento de
satisfação.

Introdução ‐ O sonho é o destino

A ttendência
dê i destacada
d t d pelo
l conceito
it de
d Economia
E
i da
d Experiência,
E
iê i que é a base
b
do Projeto, evidencia que o turista não quer mais ser um sujeito meramente
contemplativo, mas sim o ator de sua própria experiência e, portanto, o
protagonista
p
g
de seus sonhos no destino que
q escolheu p
para sonhar.
O elevado número de informações disponibilizadas pelos vários tipos de mídia
faz com que o turista nos dias atuais, busque o “diferente”. Este turista está
mais ativo, quer mais participação, que ser surpreendido e emocionado, e
exige serviços de boa qualidade
qualidade.

Introdução ‐ O sonho é o destino
O objetivo da aplicação do conceito de Economia da Experiência no seu
negócio é atrair novos clientes a partir da oferta de acontecimentos exclusivos
e eternamente memoráveis, tendo como referência os saberes locais, como a
cultura, as lendas, o artesanato, a gastronomia, entre outras manifestações
materiais e imateriais únicas e peculiares.

Economia da Experiência
Conceito

As idéias inovadoras relacionadas ao conceito de Economia da Experiência
apareceram de forma sistematizada em 1999, quando Rolf Jensen introduziu
no pensamento contemporâneo um conceito extremamente visionário: a
sociedade dos sonhos. Segundo ele, a Sociedade dos Sonhos significa uma
mudança fundamental no paradigma da produção industrial e da oferta de
serviços, isto é, um fenômeno comportamental que anuncia novas
necessidades e tendências de mercado, nas quais o componente emocional
assume uma posição central na lógica do consumo.
O estudo Sociedade do Sonho, de Rolf Jensen, atenta para o valor contido nas
histórias e sua incorporação aos produtos: as lendas, os mitos e mesmo as
hi tó i das
histórias
d ffamílias
íli e d
do povo d
de uma llocalidade.
lid d Nã
Não precisamos
i
iinventá‐las,
tá l
elas já existem. Só precisamos contá‐las de uma forma melhor, incorporando‐as
aos produtos.

Economia da Experiência
Conceito

Paralelamente a isso, do outro lado
do Atlântico, James Gilmore e
Joseph Pine chegaram a conclusões
similares. Em Economia da
Experiência eles apontaram que as
ofertas, para contemplar as novas
demandas deveriam priorizar a
demandas,
“promoção e venda de
experiências únicas”.
Economia da Experiência, de Gilmore e Pine, ensina‐nos que trabalho é
teatro e cada negócio, um palco. Isso significa que o consumidor, e nesse
caso, o turista, se transforma em protagonista de uma história ou
experiência de viagem que contribuirá para a sua vida, por meio da vivência
de momentos inesquecíveis.

Economia da Experiência
Conceito

A partir dessas duas pesquisas, os
conceitos de produção e promoção
deixaram de ser o alvo central das
ofertas, abrindo um caminho definitivo
para o mundo das experiências. Isso
significa que os negócios devem
fundamentar suas atividades a partir de
suas próprias histórias, e não mais a
partir de informações desconectadas e
dados impessoais.

Economia da Experiência
Economia da Experiência Turística

O conceito de Economia da Experiência prioriza o
desenvolvimento do aspecto emocional como fator
diferencial para as ofertas. Nesse sentido, o setor
turístico encontra um enorme universo de
possibilidades.
Em 1997, ao publicar os seus Estudos Estratégicos
do Turismo para 2020,
2020 a Organização Mundial de
Turismo já apontava o surgimento de tal
transformação nas demandas do setor. Segundo o
relatório, a tendência do turista para a década
seguinte era “viajar para destinos onde, mais do
que visitar e contemplar, fosse possível também
sentir, viver, emocionar‐se e ser personagem de sua
própria viagem”.
viagem .

Economia da Experiência
Economia da Experiência Turística

Norteado por esses caminhos, o
turismo passou a desenvolver suas
ofertas a partir da ideia de
personalização, ou “sensação de
exclusividade” deixando de ser
uma atividade de interesses gerais,
passando a ser algo de interesse
especial.
Para isso, conta a favor o fato de
que essa nova demanda por experiências memoráveis esteja relacionada
profundamente com tudo que é único no destino, como a valorização das
culturas regionais, artesanato, gastronomia, etc. Esses processos têm que
ser genuínos; não devem ser “criados” para satisfazer o turista. A
valorização
l
estáá na autenticidade
d d da
d experiência.
ê

Economia da Experiência
Economia da Experiência Turística

O conceito de Economia da Experiência inquestionavelmente avançará nos
próximos anos. As pessoas, seguramente, estarão dispostas a pagar mais por
um produto ou serviço que apresente uma densidade cultural exclusiva,
onde
d a magia
i e a paixão
i ã d
deverão
ã estar presentes d
de fforma naturall e
verdadeira. O desafio, portanto é olhar para o destino onde seu negócio está
instalado e perguntar:
Oq
que faria com q
que um turista
escolhesse visitar esse destino?
Como posso aproveitar este
potencial de forma a agregar valor
ao meu empreendimento?
Por que ele escolheria vir ao meu
empreendimento?

Economia da Experiência
Economia da Experiência Turística

Importante destacar que a implementação
dessa proposta parte do princípio que os
aspectos básicos da qualidade do serviço
estejam plenamente atendidos, ou seja,
bom atendimento, higiene, pontualidade,
limpeza, etc. Já fazem parte do dia‐a‐dia.
O processo agrega valor ao negócio
tornando‐o mais competitivo; a ideia é
tornar melhor o que já é bom.
Se você tiver alguma dúvida no
transcorrer do processo, entre em contato
com consulta@tourdaexperiencia.com.

O que é o Tour da Experiência?

Durante o desenvolvimento do Projeto Economia da
Experiência, foi elaborada pelos parceiros, Ministério do
Turismo, SEBRAE, Instituto Marca Brasil e SHRBS da Região
da Uva e Vinho
Vinho‐RS
RS, uma marca comercial que carrega o
conceito da experimentação, que começa com a busca na
história, tradição, cultura, através das vivências. Essa
experimentação está diretamente ligada com o momento
presente, sentindo
d a respiração,
ã ab
batida
d d
do coração,
ã o
movimento e a sinergia, que traduz em sentimentos:
emoção, prazer, inspiração e satisfação. A esta marca deu‐
se o nome de “Tour da Experiência”
p
e foi desenvolvida
tendo por objetivo valorizar e promover aqueles
empreendimentos que apresentam produtos diferenciados
alinhados com os conceitos concebidos pelo Projeto.

O que é o Tour da Experiência?

O Tour da Experiência é uma forma inovadora e
revolucionária de oferta turística. Esta nova
forma de turismo oferece ao visitante a
possibilidade de ir além da observação,
incentivando a participação no ambiente e na
cultura.
cultura
O turista torna‐se personagem daquele local,
pois além de observar, ele adquire o
conhecimento cultural do lugar visitado,
desenvolvendo uma ligação emocional como
fator diferencial.

O que é o Tour da Experiência?

O resultado dessa combinação é um turista
muito mais impactado pela viagem, que
guardará lembranças inesquecíveis e ainda
será um dos maiores divulgadores da
experiência.

Informações Importantes

Para visualizar a METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO
do Tour da Experiência, clique aqui.
Para visualizar a ADESÃO PARA NOVAS EMPRESAS
ao Tour da Experiência, clique aqui.
Para visualizar o MANUAL DA MARCA TOUR DA EXPERIÊNCIA, clique aqui.
Para visualizar o MANUAL DO GERENCIADOR DO SITE TOUR
DA EXPERIÊNCIA,
EXPERIÊNCIA clique
li
aqui.i

