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“A vida não se importa com seu planejamento” 

Certa vez ouvi esta frase que se adequa 

perfeitamente ao momento atual



https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/europa-fecha-fronteiras-por-30-dias.shtml

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/europa-fecha-fronteiras-por-30-dias.shtml


https://oglobo.globo.com/economia/com-mais-de-90-de-cancelamentos-turismo-preve-fechamento-de-hoteis-demissao-em-massa-24313311

https://oglobo.globo.com/economia/com-mais-de-90-de-cancelamentos-turismo-preve-fechamento-de-hoteis-demissao-em-massa-24313311


https://observador.pt/2020/03/23/setor-do-turismo-perde-diariamente-um-milhao-de-empregos-no-mundo/

https://observador.pt/2020/03/23/setor-do-turismo-perde-diariamente-um-milhao-de-empregos-no-mundo/


https://observador.pt/2020/03/23/setor-do-turismo-perde-diariamente-um-milhao-de-empregos-no-mundo/

https://observador.pt/2020/03/23/setor-do-turismo-perde-diariamente-um-milhao-de-empregos-no-mundo/


https://www.seudinheiro.com/2020/economia/setor-de-turismo-manda-carta-ao-governo-temendo-mais-de-1-milhao-de-demissoes/

https://www.seudinheiro.com/2020/economia/setor-de-turismo-manda-carta-ao-governo-temendo-mais-de-1-milhao-de-demissoes/


https://www.metropoles.com/brasil/area-do-turismo-pede-ajuda-nao-e-prejuizo-e-falencia-iminente

https://www.metropoles.com/brasil/area-do-turismo-pede-ajuda-nao-e-prejuizo-e-falencia-iminente


T U R B U L Ê N C I A



T U R B U L Ê N C I A

“Em tempos de turbulência,

o maior perigo não é a turbulência, 

mas agir com a lógica do passado
Peter Drucker
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O que está sendo feito?
Não cancele, remarque!



https://brasilturis.com.br/turismo-bndes-suspende-cobranca-de-emprestimos-por-seis-meses/

Montezano ainda anunciou

a oferta de R$ 5 bilhões em

créditos para micro, pequenas e

médias empresas. O banco

também ampliou o limite de

crédito, que salta de R$ 10

milhões para R$ 70 milhões por

ano, facilitando o capital de giro

dos empreendimentos. Além

disso, estão inclusos no pacote a

transferência de R$ 20 bilhões do

PIS/Pasep para o FGTS dos

trabalhadores e o apoio à micro,
pequenas e médias empresas

https://brasilturis.com.br/turismo-bndes-suspende-cobranca-de-emprestimos-por-seis-meses/


http://www.turismo.gov.br/coronavirus.html

http://www.turismo.gov.br/coronavirus.html


Mais crédito no Turismo

Nesta semana, o Ministério do Turismo (MTur) assinou

portaria que disponibilizou R$ 381 milhões para empréstimos a

pequenos e médios empresários. A ação também flexibiliza as

regras de financiamento do Fundo Geral de Turismo (Fungetur),

Reduzindo os juros para a capital de giro de 7% para 5% ao ano

e a carência do início de pagamento das parcelas de seis

meses a um ano.

Outra iniciativa articulada pelo MTur foi a inclusão das

empresas do setor turístico nas linhas de crédito do Banco do

Brasil. Segundo a instituição financeira, ainda não há uma

estimativa o montante que será disponibilizado aos

empresários. A ideia é que sejam priorizadas as demandas dos

clientes de pequeno e médio porte, mas não haverá empecilhos

para que outras empresas, que não sejam do portfólio do banco,

possam pleitear esses recursos.

EXIGÊNCIA: ESTAR CADASTRADO NO CADASTUR

(cadastur.turismo.gov.br)



https://brasilturis.com.br/omt-reune-cupula-para-formular-guia-global-de-recuperacao-do-setor/

https://brasilturis.com.br/omt-reune-cupula-para-formular-guia-global-de-recuperacao-do-setor/


E nas nossas empresas? 



C R I A T I V I D A D E

I N O V A Ç Ã O
X

Talento é 1% inspiração

E 99% transpiração
“

Thomas Edison



Orange Business Services



“A melhor maneira de 

prever o futuro é criá-lo
Peter Drucker





https://www.tecmundo.com.br/internet/150875-google-revela-pesquisas-feitas-brasileiros-coronavirus.htm

https://www.tecmundo.com.br/internet/150875-google-revela-pesquisas-feitas-brasileiros-coronavirus.htm


“Tem um buffet gigante. Se você comer tudo o que colocarem na sua frente,

você não necessariamente vai tomar as melhores decisões”..

– Ev Williams (fundador do Twitter e Medium)



VENDAS ONLINE

T U R I S M O   E



Que tecnologias eu estou utilizando para vender meu 

produto ou serviço?

O que fazia antes do advento do ‘Coronavírus’ e o que 

planejo fazer depois? 



PÓS CORONAVÍRUS

Depois eles estarão ávidos por viver o que traz 
significância à vida!



As experiências que agora vamos construir serão 
online e objetivarão fornecer um conforto ao isolamento 

social de nossos clientes.



VENDAS ONLINE 

EM TEMPOS DE 

CORONAVÍRUS



Entenda o momento pelo qual estamos passando e as 
dores e necessidades de seu cliente

EMPATIA: 



Facilite a compra, tenha um site amigável (ou utilize de 

outros – marketplace, sites hospedeiros), faça chegar o 

produto na residência de seu cliente, com segurança

COMODIDADE:



Sobreviverão os que mais rápido se 

adaptarem

AGILIDADE: 



Para viabilizar seu negócio serão necessárias, mais do que 

nunca, parcerias (fornecedores, outras empresas do segmento 

ou complementares, transportadores, clientes, portais, blogs)

PARCERIAS: 



Trabalhe seu marketing de forma integrada, 

alinhando todas as ferramentas utilizadas

COMUNICAÇÃO INTEGRADA: 



MARKETING DIGITAL 

E REDES SOCIAIS –

ONDE E COMO 

ESTAR ONLINE

Fonte: https://www.communitymanager.pt/marketing-digital-e-redes-sociais-para-o-turismo/



https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/03/vendas-pela-internet-crescem-mais-de-100-no-brasil-com-coronavirus.shtml

https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/03/vendas-pela-internet-crescem-mais-de-100-no-brasil-com-coronavirus.shtml


https://www.wine-business-international.com/wine/news/consumers-turn-wine-pandemic-bites?utm_source=DWN&utm_campaign=f55abd1ac8-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-f55abd1ac8-223155565

https://www.wine-business-international.com/wine/news/consumers-turn-wine-pandemic-bites?utm_source=DWN&utm_campaign=f55abd1ac8-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-f55abd1ac8-223155565


WEB SITE
Prisma de Conversação de Brian Solis e JESS3 (crédito da imagem briansolis.com):



https://www.ibravin.org.br/admin/arquivos/ivb/1540585219.pdf

https://www.ibravin.org.br/admin/arquivos/ivb/1540585219.pdf


https://www.ibravin.org.br/admin/arquivos/ivb/1540585219.pdf

https://www.ibravin.org.br/admin/arquivos/ivb/1540585219.pdf


https://www.wine.com.br/w/dolar-baixo-preco-
baixo?utm_source=socialminer&utm_medium=peoplemkt_mail&ut
m_campaign=dolarbaixo_240320&smid=1-5

https://www.wine.com.br/w/dolar-baixo-preco-baixo?utm_source=socialminer&utm_medium=peoplemkt_mail&utm_campaign=dolarbaixo_240320&smid=1-5


https://dezwork.com/

https://dezwork.com/


INFLUENCIADORES

https://www.communitymanager.pt/o-preco-de-trabalhar-com-um-influenciador/

https://www.communitymanager.pt/o-preco-de-trabalhar-com-um-influenciador/




LINKEDIN



WHATSAPP



PINTEREST



YOUTUBE
#CANTSKIPHOPE



TRIPADVISOR



GOOGLE MEU NEGÓCIO



STORIES DO INSTAGRAM



MAIS VENDAS ONLINE NAS
REDES SOCIAIS



ANÚNCIOS
EM VÁRIOS FORMATOS



SEGUIR OS JOVENS NAS

REDES SOCIAIS



BASEADOS NA LOCALIZAÇÃO

ANÚNCIOS



O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking

mundial de usuários cadastrados no Instagram, e

passamos em média 3h40min por dia conectados

em mídias sociais. Com esses dados é

fundamental que haja uma estratégia para atrair e

engajar os viajantes, através das mídias sociais

Fonte: https://www.mercadoeeventos.com.br/blogs/5-tendencias-de-midias-sociais-em-2020/



PROMOÇÃO E VENDA 
ONLINE EM TEMPOS DE 

CORONAVÍRUS



https://trendy.pt/2020/03/provas-vinhos-instagram/

https://trendy.pt/2020/03/provas-vinhos-instagram/


Wine Hour At Home: um copo de vinho ao fim do dia

Uma das primeiras ações do gênero a aparecer foi o Wine

Hour At Home, um projeto do Wine Advisor Cláudio

Martins e do sommelier Rodolfo Tristão. O objetivo é

reunir todos os portugueses virtualmente para um copo ao

fim do dia» com um direto de uma prova comentada no

Instagram.

O Wine Hour At Home começou dia 20 de Março e vai

andar pelo Instagram até 3 de Abril. Esta semana os

destaques são os vinhos das produtoras Terroir Al

Limit (25 de Março) e da Herdade do Rocim (dia 27),

sempre às 18 horas.

https://www.instagram.com/winehourathome/
https://www.instagram.com/winehourathome/
https://terroir-al-limit.com/
https://terroir-al-limit.com/
https://terroir-al-limit.com/


Provas em Casa: workshops três vezes por 

semana em directo

As provas continuam a ser as protagonistas no

Instagram, desta vez com o dedinho da Aveleda, e

conduzidas por Francisca van Zeller, gestora de

relações públicas da marca. Este formato adopta

um formato de workshop para descomplicar a

linguagem do vinho.

Estes workshops chamados ‘Provas em Casa’

acontecem todas as Segundas, Quartas e Sextas

pelas 19 horas, aqui. Entre os temas a abordar

estão os estilos de vinho e as características das

diferentes castas, assuntos mais que habituais

neste tipo de acção.



Vinho, pão, cerveja e azeite: a receita do Esporão

Outra iniciativa do género tem a autoria do Esporão, que

não se fica apenas pelos vinhos – a produtora alentejana

junta-lhe gastronomia, azeite e cerveja artesanal e chama

vários especialistas para ajudar a perceber melhor cada

um estes mundos.

Estes workshops/provas online têm trinta minutos e

começam sempre pelas 21 horas na página de Instagram

do Esporão – o primeiro é dia 27 de Março, com os

vinhos da Quinta dos Murças.

No Domingo de Páscoa (12 de Abril) há um momento

especial: a oficina ‘Azeite para Crianças’; no dia 30 de

Março, o chef Carlos de Albuquerque ensina a fazer pão

e a 9 de Abril dá dicas para termos desperdício zero na

cozinha.



https://www.vinetur.com/2020032459795/webinar-gratuito-para-aprender-a-hacer-catas-virtuales.html

https://www.vinetur.com/2020032459795/webinar-gratuito-para-aprender-a-hacer-catas-virtuales.html
















https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51959597

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51959597


“Entender o cliente significa não apenas compreender seus 
gostos e preferências, mas conhecer seus pontos sensíveis”                                                   

JOSÉ MAURO NUNES, professor do MBA em marketing digital da FGV

Se não sabe brincar, não desce para o play



https://www.barilocheturismo.gob.ar/br/volvemos-pronto

https://www.barilocheturismo.gob.ar/br/volvemos-pronto


TURISTA

O QUE O 

QUER e VAI QUERER?



CULTURA DA LISTA DE 

DESEJOS



Fonte:
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2019/06/como-se-tornar-um-turista-melhor.shtml

FEAR OF MISSING OUT – MEDO DE ESTAR PERDENDO ALGO

FOMO



https://www.panrotas.com.br/coronavirus/agencias-de-viagens/2020/03/cvc-lanca-campanha-fique-em-casa-viaje-depois_172151.html

https://www.panrotas.com.br/coronavirus/agencias-de-viagens/2020/03/cvc-lanca-campanha-fique-em-casa-viaje-depois_172151.html


DO LOCAL AO GLOBAL – COMO SE 
DARÁ A RETOMADA



Análise do Itaú BBA com as  projeções dos principais 

indicadores econômicos 2020 e 2021
- Dolar 4,60 no término de 2020 e 4,15 em 2021.

- Selic 2020 3,25 e 3,75  em 2021

- Pib de 2020 de 1.8 para -0.7.

- E a grande surpresa, Pib 2021 de 3 para 5.5



“A elaboração de cenários

precisa ser intensivamente

participativa ou falhará
Peter Schwartz



Uma notícia para ser explorada

https://www.sabado.pt/vida/detalhe/e-oficial-novo-coronavirus-morre-no-vinho?ref=mundo_ultimas

https://www.sabado.pt/vida/detalhe/e-oficial-novo-coronavirus-morre-no-vinho?ref=mundo_ultimas


OBRIGADA!

IVANE FÁVERO

www.ivanefavero.com.br

contato@ivanefavero.com.br

+55 (54) 99909.7466

@ivanefavero @viajantemaduro


