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CARAVANA BRASIL
O projeto Caravana Brasil, realizado pela EMBRATUR
desde 2003, tem como principal meta incentivar a
comercialização de novos produtos turísticos brasileiros
no mercado internacional. Com isso, de forma geral,
ampliou-se também a oferta turística brasileira. Foram
realizadas 100 caravanas para quase 450 destinos, com a
participação de cerca de 900 profissionais formadores de
opinião, operadoras de turismo nacional e internacional,
além da imprensa.
A partir de 2007, o Ministério do Turismo e o SEBRAE
firmaram uma parceria com a Braztoa para realizar a
Caravana Brasil Nacional, que segue as mesmas linhas
conceituais do projeto original. Busca, no entanto,
incorporar novas características a fim de se adaptar com
mais eficiência ao mercado atual. Dessa forma, o projeto
realiza:
1- Viagens com Agentes de Viagem, nas quais os
participantes conhecem destinos e produtos turísticos e
também visitam feiras e/ou eventos comerciais de
destaque do setor;
2- Viagens com Agentes de Viagem e Operadoras de
Turismo, nas quais Agentes e Operadores conhecem
melhor os destinos já comercializados;
3- Viagens com Operadoras de Turismo, nas quais os
participantes conhecem novos destinos com a finalidade
de diversificar sua “cesta de produtos”.
A Caravana Brasil Nacional promove ainda:
1- Capacitação para os fornecedores locais dos destinos
visitados, a fim de melhor prepará-los para atender
Agentes de Viagem e Operadoras de Turismo, bem como
adequar seus produtos às necessidades do mercado. Esta
ação acontece durante a viagem precursora em que
Caderno de Avaliação DF/GO
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representantes do projeto visitam o destino para a
validação do roteiro final.
2- Encontros de Negócios, que são encontros entre
Operadoras de Turismo, Representantes Institucionais e
Fornecedores Locais, e possibilitam a convergência de
interesses e o estabelecimento de negócios. Esta ação
acontece durante as viagens com Operadoras de
Turismo.
3- Encontros de Conhecimento, que propõem a
apresentação do destino de forma diferenciada para
Operadoras e Agentes. Esta ação acontece durante as
viagens entre Operadoras de Turismo e Agentes de
Viagem.
4- Encontros para Apresentação dos Resultados das
Avaliações, que constituem um retorno ao destino das
avaliações feitas pelos Agentes de Viagem e Operadoras
de Turismo. Esta ação acontece em um evento previsto
para aproximadamente um mês depois da viagem.
O projeto Caravana Brasil Nacional pretende, com suas
ações, desenvolver o mercado turístico nacional de forma
geral. As ações realizadas, então, constituem uma
importante ferramenta para acompanhar essas
mudanças e proporcionar conhecimento qualificado aos
profissionais envolvidos nesse setor, um importante
gerador de divisas do país.

Caravana Brasil Nacional
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BRASÍLIA, PIRENÓPOLIS E CHAPADA DOS
VEADEIROS – DF/GO
27 a 31 de maio de 2009.

Fonte: Viagem Técnica / Maio 2009 / Foto: Ion David.
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OFICINA DE CAPACITAÇÃO
08 de dezembro de 2008 – Chapada dos Veadeiros
11 de dezembro de 2008 - Brasília
Durante a viagem precursora ao destino foram realizadas duas
oficinas de capacitação para os empresários locais, uma em
Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros (08/12/2008) e a outra
em Brasília (11/12/2008). O foco central da oficina de
capacitação é a preparação dos fornecedores locais para o
Encontro de Negócios, bem como, propiciar a todos os
participantes por meio de exercícios e dinâmicas de integração,
reflexão sobre a hospitalidade do destino, o turista e suas
expectativas, produtos e segmentos e as possíveis ferramentas
de promoção, comercialização e distribuição do produto
turístico.

Fonte: Capacitação. Dezembro 2008 / Foto: Simone Scorsato..

A Oficina de Capacitação em Alto Paraíso teve a participação
de representantes de empresas e de instâncias de governança
local, ao todo participaram 12 pessoas de diferentes setores
empresariais conforme tabela abaixo:

Caravana Brasil Nacional

8

Caderno de Avaliação DF/GO

Empresas e Instituições - Oficina de Capacitação
Nome da Empresa

Representante

1

Alternativas Ecoturismo

José Lima Sassá

2

Ecorotas Turismo

Ana Rosa

3

Goiás Turismo

José Elias Martins

4

Goiás Turismo

Kérima Martins

5

Pizzaria 2000

Ana Maria Lacerda Silva

6

Pousada Beija Flor

Célia M. S. Lima

7

Pousada Casa da Vida

Néia Fedel

8

Pousada Casa das Flores

Neusa do Carmo Teixeira

9

Pousada Casa das Flores

Tom Zé

10

Pousada Paralelo 14

Luiz Henrique Daldegan

11

Suçuarana

Cleyton Ogura da Costa

12

Travessia Ecoturismo

Mara Messerschmidt

Em Brasília, a oficina de capacitação teve a participação de
representantes de empresas e de instâncias de governança
tanto de Brasília como de Pirenópolis, ao todo participaram 35
pessoas de diferentes setores empresariais conforme tabela
abaixo:
Nome da Empresa

Representante

1

ABAV – DF

João Eduardo Zisman

2

ABRASEL

Gisele Poerschke

3

Acesso Eventos

Elvira Novaes

4

Maria Auxiliadora de Macedo

5

Agenda Orga. de Eventos
Albergue da Juventude
Brasília

Beatriz Borges

6

Apolo Turismo

Patrícia Bernardes

7

Ararauna

Marcus Francisco Cabral

8

Brasília C & Visitors Bureau

Márcia Danielle Melo

9

Brasília C & Visitors Bureau

Sônia Naoum

10 Brasília C & Visitors Bureau

Thaís N. Quintão

11 Brasília C & Visitors Bureau

Vírginia Xavier Vilani

12 Brasília Tur

Cristina Malheiros

13 Brasiliatur

Eliane de Sá Brasil Borges

14 COMTUR – Pirenópolis

Sérgio Rady

Caderno de Avaliação DF/GO
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15 ECAD

Cleber Cordeiro

16 ECAD

Keila Dias

17 ELLEALLIANCE

Maria José Landim

18 ELLEALLIANCE

Talita Serique

19 Enlace Turismo

Anne Caroline Santos

20 FACITEC

Álvaro Milton Quaglia

21 Garvey Park Hotel

Eneide Rejane

22 Goiás Turismo

José Alves

23 Guia de Turismo

Rosa Yida

24 Hotel Mandala

José Ruiz

25 Ipê Amarelo Turismo

George Pereira

26 Link Comunicação

Manuel Palhano

27 MD – Hotelaria e Eventos

Francisco Elisio

28 Ministério do Turismo

Jurema Monteiro

29 Pousada Villa do Comendador

Bruno Gutemberg Ribeiro

30 Prestheza Turismo

Yoshihiro Karashima

31 SEBRAE Nacional

Aryana Nery

32 SEBRAE Nacional

Lara Franco

33 Sonesta Hotéis

Daniel Oliveira

34 Viagem Brasil

José Batista Nogueria

35 VIP Services Club

Priscila Grintzos

Nas Oficinas de Capacitação foram desenvolvidos três tipos de
exercícios:
Exercício 1: Análise do destino nos aspectos da Hospitalidade.
De preenchimento individual, este exercício possui o objetivo
de avaliar elementos e características do destino que possam
representar indicadores de hospitalidade do lugar. Cada
participante avaliou por meio de notas o nível de excelência
para elementos/situações e/ou serviços que representam o
grau de hospitalidade do lugar.

Caravana Brasil Nacional
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Valores de referência
3 – Indicadores na média considerados excelentes (ótimo).
2 – Indicadores na média considerados satisfatórios (bom).
1 – Indicadores na média considerados pouco adequados (regular).
0 – Indicadores na média considerados insuficientes, inexistentes ou ruins.
(ruim).

Exercício 2: Análise de produto, mercado e segmento.
Exercício em grupo que tem por objetivo identificar na
percepção dos empresários locais quais são os produtos mais
importantes no destino e para qual público é oferecido. Os
grupos devem avaliar por meio de valores de referência o grau
de excelência do produto.
Valores de referência
3 – Excelente: ótima qualidade de serviços e estrutura ofertada ao turista,
superando a expectativa do cliente.
2 – Bom: estrutura e serviços funcionais e de qualidade no atendimento
das necessidades dos turistas.
1 - Regular: estrutura e serviços atendem de maneira regular as
expectativas dos turistas.
0 – Precário: insuficiência e/ou deficiência nos serviços
prestados/apresentados para seu uso turísticos.

Exercício 3: Elaboração de tarifário.
Ao final da oficina orienta-se que os empresários da hotelaria e
de receptivos locais se reúnam para debater a construção de
um roteiro com preços de tarifa operadora.
Os resultados destes exercícios são analisados de maneira
comparativa com a avaliação dos operadores ao final da
Viagem Técnica, conforme demonstrado neste caderno no
item avaliação do destino.

Caderno de Avaliação DF/GO
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VIAGEM TÉCNICA DF/GO
Brasília, Pirenópolis e Chapada dos Veadeiros
27 a 31 de maio de 2009.
A viagem técnica aconteceu seguindo o seguinte roteiro:
27 de maio (quarta-feira)
Chapada dos Veadeiros
– Transfer Aeroporto Brasília para Alto Paraíso.
– Almoço Restaurante Jato - Alto Paraíso.
– Visita: Pousada Maya, Recanto da Grande Paz, Casa Rosa,
Pousada Beija Flor, Camelot Inn.
– Tirolesa: Vôo do Gavião (Fazenda São Bento).
– Visita ao Rancho do Sr. Valdomiro.
– Check-In: Pousada Casa das Flores (Vila de São Jorge).
– Jantar: Pizzaria Lua de São Jorge.

Fonte: Viagem Técnica / Maio 2009 / Foto: Ion David.

28 de maio (quinta-feira)
Chapada dos Veadeiros
– Visita à Recepção do Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros e ao Vale da Lua.
– Visita Técnica: Pousada Casa das Flores, Trilha Violeta, Baguá.
– Almoço Restaurante da Teia.
– Visita Técnica: Pousada Bambú, Cristal da Lua.
Caravana Brasil Nacional
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– Visita para banho nas piscinas de águas quentes.
– Apresentação - Chapada dos Veadeiros.
– Jantar: Pousada Casa das Flores.
29 de maio (sexta-feira)
Brasília
– Transfer Vila de São Jorge para Brasília.
– Brasília - City tour.
– Almoço: Churrascaria Espeto de Ouro.
– Encontro de Negócios .
– Check In: Hotel Brasília Palace.
– Jantar: Restaurante Werner.
30 de maio (sábado)
Pirenópolis
– Transfer Brasília para Pirenópolis.
– Visita à Igreja Matriz de Pirenópolis e atividades da Festa do
Divino Espírito Santo.
– Almoço Brunch na fazenda Vaga Fogo e Visita ao Santuário
da Vida Silvestre.
– Visita Técnica: Pousadas Casarão, Casa Grande, Mandala.
– Check In na Pousada dos Pireneus.
– Jantar: Restaurante Pousada dos Pireneus.

Fonte: Viagem Técnica / Maio 2009 / Foto: Ion David.
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31 de maio (domingo)
Pirenópolis / Brasília
– Visita ao Centro Histórico de Pirenópolis.
– Almoço.
– Visita aos atrativos: Abertura das
cavalhódromo da cidade.
– Transfer para aeroporto de Brasília.

Cavalhadas

no

Fonte: Viagem Técnica / Maio 2009 / Foto: Ion David.

PARTICIPANTES – Operadoras de Turismo
EMPRESA

REPRESENTANTE

Ambiental Expedições

Breno Furusho de Amorim

São Paulo/SP

Brazilian Incentives &
Tourism
Easygoing

Geraldo Peixoto Franco

Rio de Janeiro/RJ

Alexandre Paulo Morais

São Paulo/SP

Freeway Brasil

Ediee Osvaldo Aguila

São Paulo/SP

Luxtravel Turismo

Verônica Leardini

São Paulo/SP

New Line Operadora

Delviro Padilha de Morais

Curitiba/PR

Pisa Trekking

Isval Marques de Pinho

Campinas/SP

TAM Viangens

Adriana Ribeiro de
Figueiredo
Rosangela Marçal

São Paulo/SP

Danubia de Souza Pereira

Fortaleza/CE

Jeferson Silva de Freitas

Rio de Janeiro/RJ

14

Caderno de Avaliação DF/GO

Travel Brazil
Operadora
Trilhas do Brasil
Urbit et Orbi

Caravana Brasil Nacional

CIDADE/UF

São Paulo/SP

AVALIAÇÃO DO DESTINO
As atividades propostas na oficina de capacitação tiveram
como objetivo analisar o olhar e a percepção dos
empresários locais (fornecedores) sobre seu destino.
No decorrer da viagem técnica os operadores foram
convidados também a opinar sobre questões similares às
apresentadas na Oficina. Esta metodologia possui como
objetivo propiciar, quando possível, referenciais de
comparação entre estes dois olhares (fornecedor x
operadores).
Os indicadores possíveis de análise comparativa se referem à
hospitalidade do destino, especificamente, a acesso,
identidade (diversidade de oferta para os operadores/agentes),
legibilidade, hospitalidade comercial (atendimento e prestação
de serviços para os operadores/agentes), notoriedade (ações
de comercialização).
Para melhor compreensão estes indicadores possuem em seu
conceito as seguintes definições:
Por acesso entendeu-se o grau de facilidade com que o
destino e seus produtos podem ser acessados. Aqui a avaliação
se refere aos meios de transporte que trazem o turista ao
destino e ao grau de mobilidade que se tem dentro do destino,
qualidade dos transportes turísticos, estado de conservação de
estradas e, se houver, portal turístico, etc.
Legibilidade caracteriza a facilidade com a qual as partes da
cidade podem ser visualmente apreendidas, reconhecidas e
organizadas de acordo com uma imagem coerente. A cidade
torna-se mais hospitaleira na medida em que o usuário a “lê”
com mais facilidade e nesta questão se incorporam a análise do
desenho urbano, a orientação e a sinalização, a existência de
espaços públicos como praças, áreas de lazer e a conservação
destes espaços.
O item identidade está relacionado ao grau de experiência
que o turista pode ter no destino por meio da interpretação
Caderno de Avaliação DF/GO
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dos hábitos, costumes, história e memória do lugar, bem como,
se os prestadores de serviço e a comunidade local valorizam e
incorporam os aspectos históricos e culturais naquilo que
oferecem aos turistas.
Por hospitalidade comercial analisou-se a diversidade e a
qualidade na prestação de serviços turísticos, ou seja, a
possibilidade do destino de possuir uma gama abrangente de
produtos e serviços a serem ofertados aos turistas, onde
também se insere a qualificação de mão obra local, as ações
cooperadas entre os empresários locais e a política comercial
destes prestadores de serviços para com empresas do setor de
agenciamento e transporte.
Já por notoriedade, considera-se o grau de conhecimento do
destino pelo mercado, além das ações que objetivam levar
informação qualificada ao mercado e ao turista como a
comunicação virtual, participação em feiras, existência de
roteiros promocionais, etc.
De forma detalhada como citado nos conceitos acima os
fornecedores locais avaliaram seu destino, já o
operador/agente analisou estes tópicos de maneira mais
objetiva.
Para comparar estes dois olhares, a tabulação dos instrumentos
de avaliação teve como referência os critérios (médias)
conforme tabela abaixo:

Operadores e agentes
Ótimo
Bom
Regular
Ruim

Caravana Brasil Nacional

Fornecedores (média)
acima de 2,25
de 1,5 à 2,25
de 0,75 à 1,49
abaixo de 0,75
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Hospitalidade1
A avaliação feita na oficina de capacitação entre os
fornecedores dos destinos possibilitou caracterizar a
hospitalidade, tendo esta avaliação uma média geral de 1,74 –
BOM. O indicador que teve maior destaque foi o referente a
hospitalidade comercial com 2,06 considerado uma avaliação
“BOA”. Os itens que obtiveram menor índice foram
notoriedade com 1,25 e o acesso com 1,54, mesmo assim cabe
ressaltar que todos os indicadores tiveram uma avaliação
“BOA” diante do olhar do fornecedor local.

Na viagem técnica participaram 11 operadoras, onde foram
avaliados como destinos a cidade de Brasília, Pirenópolis e a
região da Chapada dos Veadeiros.

1
O destino Chapada dos Veadeiros não foi avaliado por um dos
participantes.

Caderno de Avaliação DF/GO
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Segundo avaliação dos operadores, Pirenópolis se destacou
com 7 indicações de “ÓTIMO” para hospitalidade e 4 indicações
de “BOM”. Brasília teve 9 indicações de “BOM” para a
hospitalidade, uma citação para “ÓTIMO” e uma para
“REGULAR”. A Chapada dos Veadeiros teve duas indicações de
“REGULAR”, cinco de “BOM” e três de “ÓTIMO”. Estes números
sugerem que Pirenópolis e Brasília se destacam na percepção
dos operadores em relação a hospitalidade.

Em relação ao acesso os três destinos tiveram avaliações
positivas, havendo somente uma indicação de regular para a
Chapada dos Veadeiros e também uma indicação de regular
Caravana Brasil Nacional
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para Brasília. No entanto, cabe ressaltar os comentários
positivos dos participantes:
“Fácil acesso para vôos a partir de GRU
(Guarulhos), principal portão de entrada de
estrangeiros no Brasil”.
“Acesso fácil para os aeroportos”.

Também para legibilidade as avaliações foram positivas para
os três destinos, com quase 90% das avaliações entre “ÓTIMO”
e “BOM”, havendo somente três indicações de “REGULAR” para
a Chapada dos Veadeiros. Os comentários dos participantes
que merecem destaque recaem sobre a cidade de Brasília:
“Em Brasília acessibilidade e facilidade de
encontrar o que quer e se deseja, devido a cidade
ser setorizada, planejada”.
“Cidade de Brasília muito organizada”.

Caderno de Avaliação DF/GO
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A identidade teve destaque para a cidade de Pirenópolis onde
nove participantes avaliaram como “ÓTIMO”. Brasília e
Chapada também tiveram avaliações positivas, não havendo
para nenhum destino avaliações regular ou ruim. Em relação
aos comentários dos participantes, a maioria destacou a
diversidade dos atrativos e dos recursos como elementos a
serem trabalhados para o fortalecimento da imagem do
produto e destino. As citações se referem a diversidade natural,
cultural, histórica e arquitetônica, conforme citações abaixo:
“Preservação da cultura e dos atrativos naturais”.
“Em Brasília muito mais do que imaginava, uma
cidade com muitos atrativos culturais,
arquitetônicos ...”.
“Pirenópolis: patrimônio cultural fortíssimo, a
Festa do Divino por si só desperta interesse e
grande visibilidade”.
“O cenário natural e sua beleza trazem aos
turistas um relaxamento mental”.

Caravana Brasil Nacional
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No que tange ao atendimento (considerado aqui como a
cordialidade, a qualidade de atendimento dos hotéis, passeios
e demais equipamentos visitados) e a prestação de serviços ao
turista, Pirenópolis obteve de nove operadores a avaliação de
“ÓTIMO” e o restante “BOM”. Brasília e a Chapada dos
Veadeiros também obtiveram na avaliação citações com
referência a “ÓTIMO” e “BOM”, no entanto, tiveram também
avaliações de “REGULAR” sobre a prestação de serviços,
conforme destaque dos seguintes comentários:
“Brasília: hotelaria despreparada para atender o
mercado de lazer, onde lidar com o cliente exige
mais flexibilidade e atenção especial (...) criar
melhor infra-estrutura de atendimento a este
público (...) ao receptivo, falta uma linguagem
mais suave direcionada ao público de lazer”.
“Falta de qualificação profissional em pousadas
da Chapada”.

Caderno de Avaliação DF/GO
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Sobre notoriedade, aqui considerado como o grau de
conhecimento do destino pelo mercado, todos os destinos
apresentaram pela ótica dos operadores aspectos a serem
melhorados, sugerindo assim, mais ações para divulgação e
promoção destes destinos para o trade turístico.
“Pouca divulgação do destino Pirenópolis, precisa
ter mais ações promocionais, marca, marketing”.

Caravana Brasil Nacional
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PRODUTOS E SERVIÇOS
Para avaliação de produtos na oficina de capacitação, os
participantes foram divididos em pequenos grupos de
diferentes setores e do mesmo local e, convidados a identificar
e avaliar por meio de notas os principais atrativos/produtos do
destino. O objetivo era verificar aqueles produtos mais
lembrados espontaneamente e a forma que são avaliados
(precário, regular, bom ou excelente). Foram formados 3
grupos na oficina em Alto Paraíso e 6 grupos na oficina em
Brasília, sendo, um grupo somente de Pirenópolis. Os produtos
citados pela maioria dos participantes das oficinas apresentamse nos quadros seguintes:

PRODUTOS CITADOS

AVALIAÇÃO

Arquitetura de Pirenópolis

BOM

Brasília em Athos

BOM

Brasília Patrimônio

BOM

Buraco das Araras

REGULAR

Cachoeira dos Cristais

BOM

Cachoeiras

BOM

Circuito de aventura

EXCELENTE

Comunidade kalunga - engenho

REGULAR

Encontro de culturas tradicionais

BOM

Erminda Dom Bosco

REGULAR

Esplanada dos Ministérios

BOM

Festival Transcendence
Instituto Histórico e Geográfico
Lagoa Paranoá - Turismo Náutico
Memorial JK

BOM
EXCELENTE

Museu Vivo da Memória
Candanga

BOM

Parna Chapada dos Veadeiros

EXCELENTE

Plano Piloto
Caderno de Avaliação DF/GO
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Pólo aquático

BOM

Pontão do Lago Sul

EXCELENTE

Praça dos 3 Poderes

BOM

Reserva Bacupari

BOM

Roteiro Arquitetônico

BOM

Roteiro Jurídico

EXCELENTE

Roteiro Rural

BOM

Templo da Boa Vontade

REGULAR

Terapias e vivências

BOM

Vale da Lua

BOM

Cabe destacar que, somente o Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros e o Vale da Lua foram citados mais de uma vez
por grupos distintos. Os demais produtos foram citados
somente uma vez. Este fato demonstra que não há consenso
entre os fornecedores locais sobre quais os principais produtos
e/ou qual denominação específica que deve ser usada para os
mesmos.
Em relação a avaliação da qualidade, organização e estrutura
dos produtos para receber turistas, a grande maioria teve uma
boa avaliação.
Pode-se comparar a avaliação de produtos com a avaliação
feita pelos operadores locais sobre a diversidade de oferta do
destino, aqui considerada como diversidade de atrativos,
hotéis, restaurantes e receptivo local. A avaliação também foi
positiva, conforme demonstra o gráfico e os comentários dos
participantes:
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“A diversidade de atrativos naturais (cachoeiras,
trilhas, etc.) é um grande apelo para o mercado
estrangeiro”.
“Ótima diversidade gastronômica”.
“Pirenópolis:
Patrimônio
histórico
bem
preservado com a iniciativa de inauguração de
dois museus (...) estão seguindo um bom
caminho”.
“Brasília: Arquitetura, urbanismo, bom transporte,
bons restaurantes”.
“Pirenópolis: surpreendente pelas excelentes
ofertas de acomodações e serviços – turismo
ecológico e aventura”.
“Muitos atrativos nos três destinos podendo
atender a um público mais exigente”
Já em relação ao entendimento de quais segmentos turísticos
os produtos acima estão relacionados e já ocorrem no destino,
os segmentos se mostraram diversificados justificando assim a
análise dos produtos feita pelos fornecedores locais, que
também foi muito diversificada.

Caderno de Avaliação DF/GO
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FORNECEDORES LOCAIS
SEGMENTOS REAIS
Ecoturismo
Turismo de aventura
Turismo Cultural
Místico
Específico: Astronomia
Saúde/alternativo
Turismo náutico
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PÚBLICO ALVO
Em relação ao público alvo potencial, as operadoras
apresentaram na grande maioria citações referentes a públicos
como solteiros, casais e famílias. Já em relação a mercados
específicos, as citações foram para o segmento de ecoturismo e
turismo de negócios/eventos (corporativo).

Esta visão sobre o público alvo pelos fornecedores locais é
consensual em relação ao público geral (famílias, solteiros,
casais) havendo destaque para o público específico como
ambientalistas, esotéricos e aqueles que buscam técnicas
alternativas para melhoria da qualidade de vida.
FORNECEDORES LOCAIS
Geral
Solteiros
Estudantes/jovens
Famílias
Saúde/bem estar
Ambientalistas
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PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
A avaliação das ações de promoção e comercialização teve
como objetivo identificar a visão dos operadores de novas e
reais possibilidades de negociação com o destino.
A primeira questão se refere à possibilidade de estabelecer
contatos futuros e as respostas foram bastante satisfatórias
como se vê no próximo gráfico:

Nota-se também que o objetivo de projeto foi alcançado já que
100% dos participantes identificaram conhecer novos
produtos/roteiros e possibilidades de inserção em seu
portfólio de produtos.

Caravana Brasil Nacional
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Sobre a promoção, os participantes foram questionados sobre
a percepção do esforço de promoção do destino por parte dos
fornecedores locais.

Caderno de Avaliação DF/GO
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Apesar de positiva a avaliação sugere que há algo a ser feito
em relação às ações de promoção, conforme comentário de
participante da viagem técnica:
“Deve-se melhorar a divulgação e as ações de
marketing, promoção”.
Já no quesito distribuição as avaliações foram mais positivas.

Finalmente, os participantes foram questionados sobre a
adequação dos preços para o público consumidor que,
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embora as respostas tenham sido positivas sugere-se que este
tema deva ser repensado pelos empresários locais.
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ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Fonte: Viagem Técnica / Maio 2009 / Foto: Ion David.

O Encontro de Negócios foi feito na cidade de Brasília e
participaram empresas de receptivo e empresários do setor
hoteleiro. As informações apresentadas a seguir são
considerações/respostas dos operadores que avaliaram o
Encontro de Negócios e a comercialização dos empresários dos
destinos.
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Percebe-se que os empresários locais necessitam de maior
preparo para negociação de produto com as operadoras,
conforme destaque das citações abaixo:
“Despreparo de alguns empresários do setor
hoteleiro para trabalhar com operadoras”.
“Falta entendimento de como trabalhar melhor
os preços, tarifas para o operador”.
“Hotelaria despreparada para atender o mercado
de lazer (...) melhorar a política tarifária para
crianças, entretenimento (...).

Caderno de Avaliação DF/GO
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Outras questões também analisadas pelos operadores
merecem maiores cuidados dos fornecedores locais, como
material utilizado para apresentação dos produtos/serviços.
“Alguns receptivos e hoteleiros se apresentaram
na rodada de negócios despreparados”.

No tocante a organização do encontro, as avaliações foram
positivas na grande maioria e somente para um operador o
encontro não atendeu as expectativas.

Caravana Brasil Nacional
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fonte: Viagem Técnica / Maio 2009 / Foto: Ion David.

Como considerações finais foram avaliadas as respostas
abertas de todos os participantes, enfocando os fatores
satisfatórios e os fatores insatisfatórios do turismo nos destinos
Brasília, Chapada dos Veadeiros e Pirenópolis.
PONTOS FORTES

Citações
4

Acesso fácil aeroporto
Apresentação
receptivo

e

organização

do
8

Atrativos naturais na Chapada dos
Veadeiros

5

Diversidade de atrativos - atende
vários segmentos de mercado

6

Diversidade na Hotelaria

6

Gastronomia e hotelaria diversificada
em Pirenópolis

5

Hospitalidade

3

Hotelaria em Pirenópolis

5
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Malha aérea viável para grupos
internacionais

2

Organização e limpeza de Brasília

2

Patrimônio arquitetônico e cultural
de Brasília
Patrimônio histórico e cultural
preservado em Pirenópolis
Qualidade dos serviços ao turista Pirenópolis

5
3
3

Dos itens analisados os que mereceram destaque na avaliação
dos operadores foram o atendimento do receptivo em
Pirenópolis e na Chapada dos Veadeiros, a diversidade de meio
de hospedagem e dos atrativos nos destinos analisados e a
organização e formas de acesso da cidade de Brasília. No que
tange estes aspectos positivos, os comentários mais
expressivos foram:
“O preparo e ótimo atendimento do receptivo,
segurança, informação pertinente e necessária”.
“Chapada dos Veadeiros: bom acesso de Brasília,
boa oferta de hotéis, receptivo e operação muito
satisfatório”.
“Pirenópolis: excelente estrutura de hospedagem
e restaurantes, cultura e história preservados, a
receptividade e a hospitalidade atenderam com
satisfação”.
“Brasília: Excelente estrutura de hospedagem e
de restaurantes. A cidade é limpa e muito
organizada, serviço de qualidade”.

PONTOS FRACOS
Falta de Qualificação profissional
na Chapada dos Veadeiros
Hotelaria em Brasília despreparada
para o mercado de lazer
Caravana Brasil Nacional
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4
4
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Falta de divulgação

4

Artesanato pouco expressivo

3

Artesanato fraco em Brasília
Hotelaria na Chapada dos Veadeiros
falta foco na hospitalidade
Pirenópolis: passeio - melhorar
receptividade/profissionalismo
no atendimento de grupos

3

Falta de guias bilingues
Diversidade de opções de Passeios
na Chapada dos Veadeiros
Estradas de acesso a
São Jorge e Alto Paraíso
Comprometimento de
alguns empresários na
Chapada dos Veadeiros
Despreparo dos empreendedores
para acordos tarifários
Distância de Pirenópolis
e Chapada dos Veadeiros de Brasília

1

2

2

1
1

1
1
1

Já em relação aos aspectos insatisfatórios estes, na sua maioria,
recaíram sobre a qualificação de mão de obra, acordos
comerciais para operadores e diversidade no artesanato.
“Artesanato praticamente inexiste em Brasília,
não se percebe uma marca”.
“Brasília restringe-se ao interesse em arquitetura
não sendo um destino preparado para o lazer”.
“Falta artesanato local que represente a cidade e
seja fácil de encontrar”.
“Falta de qualificação profissional”.
Embora haja referências de aspectos que devem ser
melhorados, cabe ressaltar que os fatores positivos se
apresentaram em maior quantidade do que os fatores
negativos, sendo consensual dos participantes que a
Caderno de Avaliação DF/GO
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diversidade de atrações dos três destinos possibilita uma gama
maior para elaboração de produtos com focos em
diversificados segmentos de mercado e, por fim,
“Chapada: muito mais conhecimento dos locais
visitados, surpreendeu as opções de passeios e,
principalmente, a dedicação em divulgar a
região”.
“Em Brasília: muito mais do imaginava, uma
cidade com muitos atrativos culturais,
arquitetônicos e de lazer (...)”.
“Pirenópolis me surpreendeu, me encantou em
muitos aspectos, na estrutura hoteleira, no
receptivo. Parabéns aos empreendedores e
responsáveis pelo excelente atendimento”.
Por tudo o que se avaliou neste documento, os objetivos do
Projeto Caravana Brasil Nacional em Goiás – Brasília,
Pirenópolis e Chapada dos Veadeiros foram satisfeitos.
As oficinas de capacitação parecem ter propiciado reflexão
coletiva suficiente à percepção dos fornecedores locais quanto
a diversidade de seu produto e as necessidades de criar uma
política comercial em conjunto com as operadoras para melhor
trabalhar o turismo na região.
A aproximação entre fornecedores e os canais de distribuição
parece ter ocorrido de forma satisfatória, uma vez que, os
fornecedores locais compreenderam a real necessidade de
elaboração de tarifário, apresentação e ações de promoção.
O desafio que se sugere vencer é o de melhorar a prestação de
serviços e a formatação de produtos integrados nos três
destinos. Ampliar tanto a reflexão coletiva quanto a
aproximação dos fornecedores com os canais de distribuição e,
mais que isso, fazer com que isso ocorra com a máxima
freqüência possível.
Os resultados positivos serão constantes.
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É para o que se espera ter contribuído este projeto.
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