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 Economista Roberto Campos.  

“O Brasil  

não perde a 

oportunidade  

de perder uma  

oportunidade”. 



SÃO PAULO ELEITO O MELHOR DESTINO DO BRASIL  

Prêmio Travelers Choise Destinos 2014 - TRIP ADVISOR 
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CONVENTION AND VISITORS BUREAU 
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Entidade sem fins lucrativos, e mantida  pela iniciativa privada.  Instituída em novembro de 1983  

 

  



INSTITUCIONAL 

 

 

INSTITUCIONAL 

 

 



APOIO E CAPTAÇÃO  DE EVENTOS 

 

CAPACITAÇÃO DE  ROFISSIONAIS  

 

COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DO DESTINO 

Captação e apoio na geração e incremento de eventos   
  
Capacitação para  melhor receber seus visitantes  
 
Comunicação e promoção para o  desenvolvimento  
do destino 
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SPCVB FUNDAÇÃO 



Mobilização e integração  

 

  

Mobilização e Integração  





Principais fontes de receita  

 

 

1ª. Repasse do room tax dos meios de hospedagens    

 

2ª. Mensalidade dos associados mantenedores 

 

3ª. Parcerias e patrocínios 





 

20.000 km 

































O “i” do MICE  





















http://www.colorirgratis.com/desenho-de-autopullman-ânibus-rodoviário-ou-ônibus-de-longa-distância-para-decorar_5667.html


O “C” do MICE 

Eventos  

Conteúdo  









O “E” do MICE 
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INOVAÇÃO 





CRIATIVIDADE  
é fazer algo de maneira  

inteligente 

 

 INOVAÇÃO  

é fazer algo novo de maneira 

inteligente 

Nizan Guanaes 



























 

As associações e empresas no mundo estão investindo 

menos  nos eventos e congressos exigindo dos 

organizadores  

e dos destinos mais eficiência.  

 

Ao mesmo tempo, o fenômeno da 

 híper-segmentação nos traz muitas novas oportunidades 

todos os dias.  

 

Crescem com isso os destinos que conseguem criar 

atratividade para  

eventos de médio e pequeno porte.  

 

 
  

Juliano Lissoni 

MCI Brasil 



 

 Exemplo:  

Existia o Congresso Mundial de Pontes. 

 Hoje, além dele, existe o  

Congresso das Estruturas de Ponte,  

 Congressos de Concreto sobre Estruturas e Pontes, 

 Congresso de Reação Alkali-Agregada do Concreto das 

Pontes. 

 

Cada um deles exige uma segmentação de participantes e 

patrocínios, o que coloca pressão em toda a  

cadeia de valor para mais eficiência 

 

 

  

Juliano Lissoni 

MCI Brasil 



 

A combinação destas 2 tendências cria um ciclo de 

crescimento, mas através de um 

 gerenciamento mais estratégico dos eventos 

  

 tecnologia é o nome do jogo.  

 

Cada vez mais cresce o papel das soluções  

tecnológicas nos eventos.  

 

Plataformas online, Multiplex, Disseminação de Conteúdo, 

etc. No WEC, recentemente em Minneápolis, grande parte 

dos expositores eram empresas de tecnologia,  

com o mais variado leque de soluções. 

 

 
  

Juliano Lissoni 

MCI Brasil 



 

Esse novo cenário exige um novo perfil de profissional, 

 e por isso a indústria de eventos tem sofrido cada vez  

mais com a escassez de talentos. 

  

Depois de uma migração dos eventos para a região da 

 Ásia-Pacífico, começa a crescer mais  

o papel da América Latina,  

como uma região altamente favorável,  

com taxas de crescimento subindo nos próximos anos. 

 

 

 

 

  

Juliano Lissoni 

MCI Brasil 



Qual o nível  

de hospitalidade  

do destino? 

   



Será que o  

Viajante  

é recebido  

no destino  

como um  

Visitante? 



Será que o visitante é 

recebido como convidado? 
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Em casa queremos causar 

sempre uma  

boa impressão  

ao visitante 



     Um destino hospitaleiro pode ser definido por  

 

1. Presença e imagem perante o mundo 

2. Atributos físicos do local 

3. Serviço público de qualidade, infraestrutura básica 

4. Pulso - coisas interessantes para fazer  

5. Potenciais oportunidades econômicas/educacionais 

6. Perfil da população 

 

City Brands Index 2013     

 

 

 



destination 



or  
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Embromation?  



Trabalhar no sábado 

 até mais tarde  
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Ninguém quer ir passear,né? 







Hotel  

Bar ou Restaurante 

Centro exposição  

Taxi  
Aeroporto  

metro 

Museu  Shopping  

Congresso  

Alugando 

 um carro 

CIT 
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Atendimento 

 

 

 

Acolhimento 

 

  ? 

Ou  



Simpatia  

ou  

empatia?  









Destinos Encantadores 







































Destinos Encantadores  





arte cultura lazer negócios cinemas museus 

gastronomia compras hospedagem tribos 

manifestações eventos feiras celebrações 

parques hospitais escolas metrô bicicletas 

helipontos estacionamentos taxis bancas de 

jornal livrarias cafés shoppings jovens família 

domingo skates encontros trabalho estudo 

passeio exposições turismo aeroporto 

rodoviária ferroviária porto religião    







Nem todo destino  

pode  

ser encantador,  

mas todo destino  

pode 

ser hospitaleiro  

                         e  

fazer a diferença  

Nem todo destino  

pode ser 

encantador,  

mas todo destino  

pode ser 

hospitaleiro  

                         e  

fazer a diferença  



TURISMO É A CONJUGAÇÃO DOS VERBOS  



VERBOS DO TURISMO DE LAZER E NEGÓCIOS   

   



Transformar 
o  

VIAJANTE 
em 

 VISITANTE 





EVENTOS  

DESTINOS  

  

 

 

PROFISSIONAL  

DE 

 EVENTOS 

 

 





SETOR PÚBLICO 

Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria Estadual de Turismo 

EMBRATUR, Ministério do Turismo 

Integração e mobilização  

SETORES DA CADEIA  PRODUTIVA  

Sindicatos, Associações, Entidades  







 

 

ESPECIALISTAS  

  

A visita de prospecção ser guiada por  

profissional capacitado,  

que detenha conhecimento total do Equipamento.  

 

Muitas vezes a decisão de fechar o pacote de hospedagem e 

espaços de eventos, está muito mais perto do que se imagina.  

 

 
Metragem das áreas a serem oferecidas, altura, capacidade em todos formatos 

(auditório, escola, U, coquetel, buffet, empratado), quantidade de salas (piso a piso), 

infraestrutura oferecida, vagas de estacionamento, elevadores especiais para 

carga/capacidade, capacidade de fornecimento de energia elétrica, sanitários, etc...  

       O QUE  FAZ A DIFERENÇA   



 

PONTUALIDADE  

 

 

Avisar que esta chegando  

com o cliente para 

não ficar aguardando  

um bom tempo na recepção 

 

 

 

 

 

 

 

       O QUE  FAZ A DIFERENÇA   



 

ROTEIRO  

 

90% dos casos o motorista usa GPS,  

não se preocupando com a paisagem do caminho. 

  

Muitas vezes o cliente já chega  

assustado para visita  

 

 

 

 

 

 

       O QUE  FAZ A DIFERENÇA   



 

FOCO  

 

Uso indevido do celular  

 

Alguns colaboradores  atendem 

 o telefone ou  

checam mensagens  

constantemente durante uma  

visita de inspeção  

  

 

 

       O QUE  FAZ A DIFERENÇA   



 

FOLLOW UP 

 

 

Registrar todas as solicitações, ideias e decisões sugeridas 

pelo cliente, enviar o prometido dentro do prazo combinado 

 

ORÇAMENTOS REAIS  

ou datas disponíveis 

 

E-mail de agradecimento após a visita 

 

Sempre que possível, apresentar o cliente ao  

Gerente de Vendas, Geral, Eventos 

 

       O QUE  FAZ A DIFERENÇA   



 

LOGISTICA   

 

Informar sempre a localização e respectivas distâncias de 

Aeroportos, Centros de Convenções, e demais hotéis  

para suporte ao evento  

 

Facilidades que o Equipamento oferece de 

 deslocamento para opções de gastronomia,  

entretenimento  

e cases de eventos de sucesso realizados 

 

 

 

  

       O QUE  FAZ A DIFERENÇA   



 

BOAS VINDAS 

 

A recepção e os responsáveis pelas áreas que serão 

visitadas devem ser comunicados previamente.  

 

Evitar atrasos.  

 

Não deixar para chamar o segurança para abrir as portas ou  

liberar acessos na hora  

 

Gerenciar com cautela o  tempo da visita  

 

 

       O QUE  FAZ A DIFERENÇA   



 

PONTOS POSITIVOS 

 

Não  salientar os  

pontos a melhorar da cidade 

  

É muito comum os comentários pessoais  

sobre problemas que temos na cidade 

  

É como falar mal da própria casa durante uma visita... 

  

 

 

       O QUE  FAZ A DIFERENÇA   



 

PREPARAÇÃO  

 

Essencial para mostrar  

que o cliente é único  

 

Ler o briefing sobre o evento  

Pesquisar sobre o evento, para apresentar 

 soluções de espaço  

 

O responsável que estiver apresentando o Equipamento, 

deverá conhecer o segmento à qual pertence o cliente, bem 

como ter histórico do evento, objetivando agilizar a visita, 

focando somente em pontos de interesse  

       O QUE  FAZ A DIFERENÇA   



 

SE IMPORTAR  

 

Disponibilidade de horários compatíveis 

 à necessidade do cliente 

  

Onde o cliente está hospedado  

Está de carro  

Precisa de um táxi  

 

Tem uma proposta para se hospedar  

 

Se a visita terminar na hora do almoço  

ou próximo ao café  

 

       O QUE  FAZ A DIFERENÇA   



 

 

COMUNICAÇÃO  

 

Ausência de atendimento bilíngue  

quando há a presença de integrantes 

 estrangeiros em uma visita 

 

 

 

 

 

 

 

       O QUE  FAZ A DIFERENÇA   



 

HOSPITALIDADE 

 

 

Uma visita para prospecção de  

um evento para o hotel ou 

espaço de eventos 

  

 merece  um cafezinho ou água ... 

 

 

 

 

  

       O QUE  FAZ A DIFERENÇA   

























TONI@VISITESAOPAULO.COM 

 

 

 

OBRIGADO!  
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