Metodologia

A metodologia do Tour da Experiência consiste,
resumidamente, em 3 etapas:

Metodologia
1) Busca de informações: pesquisas já
realizadas no destino e no seu
empreendimento para análise do que o turista
está buscando, e o que o seu empreendimento
está oferecendo, informações sobre a história,
cultura, artesanato, manifestações culturais,
enfim, todas as peculiaridades do destino que
possam ser inseridas
i
id no seu empreendimento
di
t
de forma a agregar valor, aumentar sua
competitividade para satisfazer e emocionar o
visitante. Este levantamento p
pode ser feito
junto a instituições como: SEBRAE, Secretaria
de Turismo, Associações de classe como ABIH,
ABAV, ABRASEL, além de fontes secundárias.

Metodologia

2) Plano de Inovação: Cruzamento das
informações levantadas com as
possibilidades de aplicação no seu
empreendimento, elaboração do plano de
inovação (Que inovação será feita? Como
fazer? Responsável e Prazos) e
implantação da inovação.

Metodologia

3) Comercialização do novo
produto/serviço: planejar onde será
divulgado e comercializado, para quem e
quanto custará.

Metodologia
Sugere‐se que a implantação deste conceito e da metodologia seja feita em mais de
um empreendimento ao mesmo tempo, preferencialmente, de diferentes segmentos,
possibilitando a formação de uma rede, o que viabiliza com mais facilidade a execução
das etapas, como, contratar palestrantes para ceder informações como a história e
cultura local, realizar oficinas e workshops de criatividade, tematização e inovação, a
fim de subsidiar você e os demais empresários, se houver. No momento da
comercialização, havendo uma rede, a participação em feiras, eventos, elaboração de
materiais,
t i i ttudo
d fica
fi mais
i barato
b t e viável,
iá l além
lé de
d poderem
d
formatar
f
t roteiros
t i de
d
experiência no destino.

Metodologia

A implantação do processo ocorre em 7 etapas, descritas a seguir

Descobrindo
o que pode
ser novo

Completando
o
mapeamento

Plano de
Ação

Relacionando
com o seu
negócio

Medindo os
resultados

Priorizando

Expandindo o
conceito e os
resultados

Descobrindo o que pode ser novo
Por se assentar em bases imateriais
imateriais, o Economia da
Experiência dá ênfase às peculiaridades de cada lugar, como
a cultura, as lendas e os mitos, bem como os aspectos
subjetivos que envolvem determinadas técnicas. Um
Descobrindo
o que pode
exemplo é a magia que pode envolver uma receita culinária
ser novo
ou a confecção de um artesanato. Por estarem vinculados às
raízes históricas e culturais daquela localidade, tornam‐se
únicos difíceis de serem imitados ou copiados.
únicos,
copiados A magia está
em sua inserção naquele ambiente, compondo‐lhe a
identidade.
Uma receita pode ganhar um sabor especial se for servida após o conhecimento da
hi tó i de
história
d quem a criou
i ou a popularizou.
l i
O mesmo pode
d acontecer
t
com um simples
i l
souvenir: as formas e as cores ganham outro significado quando se destaca o contexto
em que aquele símbolo foi criado. Um determinado lugar, aparentemente comum,
quando se rememora um fato ou um feito surpreendente
p
ocorrido
ressalta aos olhos q
ali.

Descobrindo o que pode ser novo
Além de particularizar a identidade do lugar, essa
subjetividade pode despertar emoções ímpares, levando os
turistas a materializarem impressões guardadas em seu
imaginário. Converse com os amigos, visite a secretaria de
Descobrindo
cultura escolas
cultura,
escolas, universidades
universidades. Relacione as coisas que são
o que pode
ser novo
características do destino onde está seu empreendimento,
ou até mesmo resgate a história do seu empreendimento.
Existe alguma fruta típica? Alguma dança do lugar? Algum
artesanato?
Envolva também as pessoas que trabalham no seu empreendimento. Repasse o conceito
para eles, estimule eles a lhe ajudarem na coleta de informações. Isso fará com que o
processo seja
p
j facilitado,, especialmente
p
q
quando da implantação.
p
ç
Esta etapa é fundamental; quanto mais informações você tiver, mais facilitado será o seu
trabalho. Você também poderá obter informações específicas sobre demanda, fluxo
turístico e outras, entrando em contato com os parceiros deste projeto:
www marcabrasil com br www.turismo.gov.br,
www.marcabrasil.com.br,
www turismo gov br www.sebrae.com.br,
www sebrae com br
www.sindiregiao.com.br .

Descobrindo o que pode ser novo

Utilize a tabela abaixo como exemplo para auxiliar na
identificação destas características.
Aspectos histórico culturais (danças, músicas, gastronomia,
lendas, histórias, artesanato, etc.)
Contação de estórias e declamação de cordéis
O vinho como parte da gastronomia local
Artesanato em Palha de Coqueiro
Dança
ç Folclórica

Descobrindo o que pode ser novo

Alguns Exemplos:

Descobrindo o que pode ser novo
O Hotel Estalagem Porto Seguro,
tombado pelo Patrimônio Histórico
Artístico e Cultural, guarda no seu
interior o “Portal”
Portal que completará
200 anos em 2010. As ferraduras
nas portas dos apartamentos da ala
rústica simbolizam boa sorte e dão
b
boas‐vindas
i d aos hóspedes.
hó d
Reverenciando o “Portal Histórico”,
uma vez por mês é realizado ao pôr
do sol, um encontro regado
g
a
contação de histórias e declamação
de cordéis acompanhados dos
melhores quitutes locais.

Portal que completará 200 anos em 2010

Descobrindo o que pode ser novo
Na Osteria Della Colombina em Garibaldi,
o visitante pode ser surpreendido ao
ser convidado a participar da oficina mão
na massa, onde cada um tem a
oportunidade de confeccionar sua
colombina, pombinha feita de massa de
pão. Após confeccionar a colombina, são
convidados
id d para o almoço
l
ou jantar.
j t Ao
A
término das atividades, Odete,
proprietária do empreendimento entrega
ao turista a colombina jjá assada que
q ele
mesmo confeccionou, contando a história
e o significado da mesma, simbolizando
carinho e gratidão pela estada na Osteria,
conforme tradição italiana.
italiana

Colombina entregue aos turistas quando
visitam a Osteria Della Colombina

Completando o mapeamento

Completando
o
mapeamento

Com base na lista anterior, o que você levantou já é
explorado? Quem faz?
Monte a seguinte tabela:

O que é

Quem faz

Contação de estórias e
declamação de cordéis

Sr. Antonio declamador Numa comunidade
de cordel e contador
local de Porto Seguro
de estórias

Onde

Relacionando com o seu negócio

Relacionando
com o seu
negócio

Tendo a lista do passo anterior como base, analise cada uma
delas e como elas interagem com o seu negócio. Evite
limitações ou pensamentos como dificuldades, custos, etc.
Pense livremente nesta etapa. Explore todas as
possibilidades
ibilid d que possam surpreender,
d encantar e
emocionar seu cliente.

O que é

Quem faz

Contação de estórias e
declamação de cordéis

Sr. Antonio declamador Numa comunidade
de cordel e contador
local de Porto Seguro
de estórias

Onde

Relacionando com o seu negócio
Complete a tabela com mais duas colunas:
O que é
Contação de
estórias e
declamação de
cordéis

Quem faz
Sr. Antonio
declamador de
cordel e contador
de estórias

Onde
Numa comunidade
local de Porto
Seguro

Ajuda‐me?
Sim

O que fazer?
Trazer esta ação
para dentro do
empreendimento
para possibilitar ao
turista uma
experiência
inesquecível,
através da
valorização dos
aspectos culturais
locais,
locais
relacionando‐os
com o
empreendimento
como parte do
patrimônio histórico

Relacionando com o seu negócio

As idéias de inovação,
ino a ão muitas
m itas vezes,
e es partem de princípios
prin ípios simples,
simples como
omo a de
complementaridade. Por exemplo, uma noite típica da região pode ser
complementada com uma apresentação teatral com as lendas da cidade, com
danças, pratos típicos, entre outros. O seu empreendimento pode se associar a outro
e oferecer “um pacote completo”.
Confira o exemplo:

Tour da Experiência

A Casa dos aromas, que é uma
empresa que trabalha o bem‐estar de
seus clientes, promovendo sua saúde
por técnicas
é i
complementares,
l
atividades alegres e emocionantes,
mantém parceria com outros
empreendimentos
p
da Região
g da Uva
e Vinho‐RS, como a Pousada Picollo
Refúgio que aparece na foto ao lado,
promovendo atividades, onde,
atra és de aromas,
através
aromas reavivam
rea i am boas
lembranças e deixam gravado no
subconsciente dos turistas novas e
emocionantes experiências.

Relacionando com o seu negócio

Priorizando

Na etapa anterior você foi livre para pensar. Agora é hora de
ver o que é realmente viável. O que seu negócio suporta.
Continuando a tabela anterior, acrescente outras colunas
para ajudar na priorização. Considere, basicamente, 3
f
fatores:
investimento
i
i
para implantação;
i l
ã atratividade;
i id d prazo
de retorno.
Estabeleça notas variando entre 1, 3 e 6, da seguinte forma:

Aspecto

Impacto
Baixo

Médio

Alto

Investimento para
implantação

6

3

1

Atratividade

1

3

6

Prazo de Retorno

6

3

1

Relacionando com o seu negócio
Assim sua tabela ficará da seguinte forma:
O que é
Contação de
estórias e
declamação
de cordéis

Quem faz
Sr. Antonio
declamador
de cordel e
contador de
estórias

Onde
Numa
comunidade
local de Porto
Seguro

Ajuda‐me?
Sim

O que fazer?
Trazer esta
ação para
dentro do
empreendi‐
mento para
possibilitar ao
turista uma
experiência
inesquecível,
através da
valorização
dos aspectos
culturais
locais,
relacionando‐
os com o
empreendi‐
mento como
parte do
patrimônio
histórico

Investi
mento
6

Atrati

TOTAL

vidade

Prazo de
retorno

6

3

15

Relacionando com o seu negócio

As maiores notas são, a princípio, suas melhores opções. Faça uma análise crítica.
Retome ao primeiro passo (2.1 – Descobrindo o que pode ser novo), reveja o que
foi feito e confirme suas conclusões. Converse com outros empresários, busque
outras experiências no SEBRAE, junto ao Instituto Marca Brasil e outros.
Para fortalecimento e consolidação de algumas iniciativas
iniciativas, é importante que elas
sejam sistematizadas e regulares. Uma forma pode ser a elaboração de um
calendário de atividades. Você pode também se associar a outros
estabelecimentos de forma a que a experiência do turista seja complementada
em outros empreendimentos e assim haja um ganho para todos.

Plano de Ação

Plano de
Açao

Definido o que será feito (o que fazer da tabela), o próximo
passo é elaborar um plano de ação com as etapas que serão
necessárias para a efetivação.
Utilize como referência o modelo abaixo:

O que fazer

Como fazer

Trazer esta ação para dentro
do empreendimento para
possibilitar ao turista uma
experiência inesquecível,
através da valorização dos
aspectos culturais locais,
relacionando‐os com o
empreendimento
p
como
parte do patrimônio
histórico

Definir a freqüência e o local
da ação

Discutir remuneração com Sr.
Sr
Antonio

Gerente

Divulgação

Elaborar folder;
Mostrar para agências
Interagir com Secretaria e
SEBRAE para divulgação
externa

Proprietário

Verificar quais os aspectos da
gastronomia que podem ser
valorizados nesta mesma
ação

Quem vai fazer

Prazo

Custo

Gerente

30 dias

0

Chef do empreendimento

15 dias

0

15 dias

0

30 dias

500,00

Relacionando com o seu negócio

É importante lembrar que o seu empreendimento deve manter contato com o
turista antes, durante e depois da experiência, por isso, nesta etapa você deve
obrigatoriamente incluir no “o
o que”:
que :
‐ A etapa de divulgação e comercialização, ou seja, como o diferencial que você
escolheu, que é único, singular, pode chegar ao conhecimento dos turistas, dos
agentes de viagem, da população da sua cidade? Folder? Anúncio em rádio?
Como você vai vender este novo produto/serviço? Procure o SEBRAE e a
Secretaria de turismo. Certamente eles terão como lhe ajudar. Já existe um site
para divulgação das experiências, favor entrar em contato com o Instituto Marca
Brasil marcabrasil@marcabrasil.org.br,
Brasil,
marcabrasil@marcabrasil org br para informações de como incluir o seu
empreendimento. Lembre‐se: o que você está fazendo será bom para todos!

Relacionando com o seu negócio

‐ No momento que o turista está vivenciando a experiência, ele pode levar algo
que lembre aquele momento para casa. Ex.: Ele ouve as histórias no Hotel
Estalagem, é muito interessante se ele puder levar as lendas ou a história do
destino e empreendimento que ele aprendeu para casa, ou até um artesanato
representando um personagem da história que foi contada.
‐ Depois
D
i da
d experiência,
iê i você
ê pode
d enviar
i uma foto
f t ao turista
t i t para lembrá‐lo
l b á l do
d
momento, da experiência e da sua empresa, além de agradecê‐lo por ter visitado
e escolhido o seu estabelecimento.

Tour da Experiência

O salão do café da manhã do Hotel Estalagem
de Porto Seguro recebe,
recebe uma vez por mês,
mês
escritores, senhoras da comunidade, amigos
e clientes para um café ao pôr do sol; onde
são contadas “estórias” e declamados
cordéis, sempre regados aos melhores
quitutes com receitas locais.
No site www.tourdaexperiencia.com você
encontra exemplos de textos para divulgação
divulgação.

Relacionando com o seu negócio

Medindo o
Resultado

FFaça uma pesquisa
i com seus clientes
li
para avaliar
li o trabalho
b lh
desenvolvido. Perguntas simples: se gostou, se não gostou, o
que poderia ser melhorado.
Esta p
pesquisa
q
poderá lhe trazer novas ideias,, ajudá‐lo
p
j
a
expandir para outros temas, buscar novos parceiros, etc.
Exemplo de pesquisa:

Medindo os Resultados

Expandindo conceitos e resultados

Expandindo
conceitos e
resultados.

O sucesso do seu negócio será ainda maior que outros se
agregarem ao trabalho, formando uma rede de
complementaridade.
Isto é perfeitamente possível e vem sendo feito com sucesso.
V ê pode
Você
d ajudar
j d a liderar
lid
este processo no seu destino.
d i
Melhores serviços e atrativos diferenciados significam mais
turistas e mais turistas trazem melhores oportunidades para
os negócios.
g
Ações em conjunto fortalecem os participantes, uma vez que
possibilitam o compartilhamento das dúvidas e facilitam a
busca de apoio, divisão dos gastos, além de proporcionar
maior visibilidade ao grupo.
grupo
Procure o Instituto Marca Brasil, O Ministério do Turismo ou
o SEBRAE.

Informações Importantes

Para visualizar a CONCEITUAÇÃO
do Tour da Experiência, clique aqui.
P visualizar
Para
i li a ADESÃO PARA NOVAS EMPRESAS
ao 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.

