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Resumo:
Este artigo apresenta o resultado do relatório de pesquisa referente ao Desenvolvimento da Estratégia
de Presença Online e Práticas Comunicacionais Online da Sampaio Turismo, empresa fundada em
21/12/2005 como uma empresa de representação comercial hoteleira e que, por motivos estratégicos,
está ampliando sua atuação para outras áreas do turismo, setor em que seu sócio fundador tem vasta
experiência de mercado. Com base neste desafio empresarial, buscou-se embasamento teórico e
prático para melhor conhecimento das possibilidades e estruturas do ambiente online e a possibilidade
de melhor desenvolvimento da estratégia de atuação para a empresa. A metodologia de pesquisa usou
a abordagem qualitativa e quantitativa de análise, através da técnica de pesquisa exploratória, tendo
sido realizado o procedimento de pesquisas documentais em amostras intencionais. Como resultados
das pesquisas, obteve-se importantes informações da atuação dos principais concorrentes neste
ambiente, que serviram como base para a elaboração da estratégia inicial do plano de presença online e
práticas comunicacionais online da Sampaio Turismo, sendo permitido responder todos os objetivos
específicos e o geral proposto no trabalho. Concluiu-se que, muito embora os concorrentes estudados
possuam uma razoável/boa presença online, pecam principalmente quanto a melhor utilização das
redes sociais online, existindo oportunidades a se explorar, principalmente quanto ao modo de se
trabalhar neste meio, de uma forma mais profissional, planejada e estratégica, utilizando do plano de
presença online e práticas comunicacionais online como o guia e orientador estratégico para a
obtenção de resultados factíveis, mensuráveis e esperados pela empresa no ambiente online.
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THE DEVELOPMENT OF ONLINE PRESENCE STRATEGY AND
ONLINE COMMUNICATION PRACTICES OF SAMPAIO
TOURISM

Abstract:
This article present the result of a research report referred to the development of online presence
strategy and online communication practice of Sampaio Tourism, a company founded on December
21st, 2005 as a hotel commercial representation business and, because of strategical reasons, is
expanding its operations to other sectors of tourism, which founding member has a large experience in
the workplace. Based on this business challenge, the research has tried theorical and practical basis to
improve the knowledge of the possibilities and structures of online settings and the possibility to
improve the better strategy practice to the company. The research methodology used quantitative and
qualitative broaching analysis, through investigatory research technique within documental researches
in intentional samples. As a result of the researches, it was possible to obtain important information of
the main competitor companies in this environment, that served as a basis to prepare the beginning
strategy of the online presence plan and online communication practice of Sampaio Tourism,
permitting to respond all the specific goals and what proposed in this task. Then, the conclusion is that
although the analyzed competitor businesses have a good online presence, they fail especially about
the better use of the online social networks, having opportunities to be explored especially about the
way of working on it in a more professional way, planned and strategic, using the online presence plan
and online communication practices as a guide and strategic leading to obtain feasible, measurable and
expected results by the company in the online setting.

Keywords: Online Presence Plan, Online Communication, Online Communication Practice,
Strategy, Travel Agency and Tourism.

1 Introdução
O Desenvolvimento da Estratégia de Presença Online e das Práticas Comunicacionais Online,
da empresa Sampaio Viagens e Turismo Ltda., que atuará com o nome fantasia de Sampaio
Turismo no mercado, é o tema e objeto de estudo deste artigo científico, proveniente de um
relatório de pesquisa resultante de um projeto e pesquisa de curso de pós-graduação de
especialização Lato Sensu em Comunicação Online da FAE Business School. Foi pesquisado
e desenvolvido as melhores sugestões estratégicas de presença online e de ações
comunicacionais online para atuação da empresa no ambiente online, quanto a seu Site e
Redes Sociais Online a serem utilizadas pela empesa.
O mercado de turismo é um segmento da economia que, muito embora vem crescendo ano a
ano no Brasil, ainda é muito pouco explorado e pequeno se comparado a países
desenvolvidos, principalmente da Europa e os EUA, portanto, sendo de grande potencial de
crescimento. O segmento de agenciamento de turismo é um mercado que, no Brasil, possui
uma concorrência extremamente acirrada, tanto em quantidade no número de agências de
viagens com lojas e ou escritórios físicos, quanto, e principalmente, as OTAs – Online Travel
Agencies, ou Agêncais de Viagens Online, empresas especializadas em vendas de produtos e
serviços de turismo no ambiente online da internet. Com o surgimento das OTAs, as agências
de viagens e turismo tradicionais, de atuação fora do meio online, sentiram um aumento
extremamente agressivo da concorrência, pois, no ambiente online, as distâncias se tornaram
irrelevantes para o contato, divulgação, negociação e venda dos produtos e serviços turísticos
com os clientes potenciais, tanto de lazer quanto os de negócios, pois, normalmente, quase
todos possuem acesso e utilizam este tipo de ambiente para consultas, negociações e
transações comerciais. Portanto, é imprescindível, nos dias de hoje, para que as agências de
viagens e turismo sejam competitivas e possam ter chance de sobreviverem neste mercado,
que possuam uma boa presença online, com boas práticas comunicacionais online com seus
clientes e prospects, disponibilizando informações sobre seu negócio, produtos e serviços,
bem como possibilitando que os clientes possam realizar interações com a empresa, tanto via
seu site quanto via redes sociais online.

2 Fundamentação teórica
2.1 Internet
A internet é uma rede digital, online, que interliga computadores, laptops, tablets e
smartphones, como qualquer outro meio que possa a ela futuramente ser conectado, ligando
pessoas e empresas no mundo todo que possuam tecnologia e acesso a ela. Diz Limeira, “o
nome internet é derivado da junção de duas palavras em inglês: interconnected network, que
significa rede interconectada e designa a rede mundial pública de computadores, interligados
por cabos ou tecnologias sem fio (wireless)” (2007, p.13).
Também, complementa Limeira:
Por meio dessa rede, são transmitidas informações, como textos, sons e imagens,
para qualquer computador que esteja conectado à rede. Devido às suas
características, a internet tornou-se a primeira mídia em massa a qual permite
interação entre pessoas, clientes e empresas a baixo custo e à velocidade da luz
(LIMEIRA, 2007, p. 14).

2.2 Presença Online
Com um mundo cada vez mais conectado, torna-se imprescindível que as empresas pensem
no modo como deverão estar presentes no meio online.
Gabriel (2010) também enfatiza a importância da presença online estar alinhada com a
estratégia e o posicionamento da empresa/marca/produto, bem como que é de suma
importância a preocupação com a experiência do usuário em todos os ambientes online da
empresa que ele frequentar. Salienta a importância do mobile, cada vez mais utilizado e com
grande crescimento, fato irreversível e que cada vez mais será utilizado e que demanda das
empresas especial atenção, principalmente quanto a necessidade de que o site seja
desenvolvido pensando na experiência do usuário nestes ambientes mobile. Visando, com
isto, que o usuário realmente queira e utilize efetivamente, da melhor maneira possível, os
canais online em que a empresa se propôs a estar presente e em participar ativamente,
buscando, desta maneira, atingir os resultados estratégicos estabelecidos pela empresa para
com a sua presença online.
2.3 E-commerce, e-business e m-business
E-business, ou negócios na internet, é a junção, conexão, de todas as tecnologias e sistemas de
informação de uma empresa com a internet, conforme conceitua Franco Jr. (2006), “como
resultado o e-business torna-se todo o conjunto de sistemas de uma empresa interligando aos
sistemas de diversas outras empresas, interagindo para que o e-commerce aconteça”
(FRANCO JR., 2006, p. 21).
Também é importante comentar sobre a tecnologia móvel, em que:
A tecnologia sem fio transforma o e-business em m-business, ou negócio móvel. Ele
permite que a conexão à Internet seja feita a qualquer hora e, virtualmente, de
qualquer lugar. Pode-se utilizá-la para fazer transações online, fazer compras,
comercializar ações, enviar e-mails (DEITEL; DEITEL; STEINBUHLER, 2004, p.
110).

2.4 Redes sociais online
Antes de se falar sobre redes sociais online é importante esclarecer que redes sociais existem
muito antes da internet, elas existem desde as primeiras relações humanas, da primeira
interação entre um humano e outro.
Gabriel (2010) comenta que com a entrada dos meios mobile, principalmente dos
smartphones, as comunicações via redes sociais online se transformaram para tempo real, pois

em todos os lugares as pessoas podem, desde que com esses equipamentos conectados à
internet, acessar e interagir online em suas redes sociais online.
2.5 Estratégia
Estratégia é um fator de extrema importância no mundo dos negócios, pois é a partir dela que
se programa todas as ações da empresa em busca dos resultados esperados para se atingir as
metas e objetivos propostos para a empresa.
No Brasil, e no mundo como um todo, com o grande aumento da concorrência e do
dinamismo dos mercados, advindos de diversos fatores, entre eles a globalização das
economias, a entrada de novas tecnologias, a facilidade, mobilidade e
instantaneidade das trocas de informações online, aumentou-se consideravelmente a
necessidade de se pensar e trabalhar com estratégia (SAMPAIO; DAL-VITT;
CHICZTA; 2014, p.17).

3 Metodologia da pesquisa
Neste trabalho foram utilizadas abordagens qualitativas e quantitativas, utilizando-se a técnica
da pesquisa exploratória, por ser considerada a mais apropriada para se atingir os objetivos
estabelecidos no trabalho. A escolha da pesquisa exploratória, foi devido a sua característica
de buscar maior esclarecimento sobre o objeto estudado, apresentando suas características e
possibilidades. “O estudo exploratório aumenta a familiaridade do pesquisador com o
fenômeno ou com o ambiente que pretende investigar, servindo de base para uma pesquisa
futura mais precisa” (DENCKER; VIÁ, 2001, p 59).
4 Apresentação de resultados
4.1 Análise comparativa dos sites dos cinco concorrentes estudados
Os cinco principais concorrentes escolhidos para esta análise foram: Starover Turismo;
Premier Turismo; Personalize Turismo; IAF Turismo; e Positivo Turismo. Sendo que os
critérios utilizados para escolha dos concorrentes avaliados foram: o segmento de mercado em
que atuam: viagens de lazer, viagens de lazer luxo, viagens corporativas, viagens de incentivo
e eventos corporativos; o seu tamanho e presença no mercado de Curitiba; e, principalmente,
a atual qualidade de sua presença no meio online comparado também a outros players do
mercado.
Foi realizado uma verificação e análise detalhada dos sites de cada uma destas empresas, para
que possa ser possível realizar uma proposta de presença online da Sampaio Turismo com
bom embasamento.
a) Starover Viagens e Turismo:
Agência de viagens e turismo que atua nos segmentos de lazer e corporativo há mais de 10
anos no mercado de Curitiba (STAROVER TURISMO, 2015). Site com cores em azul e
branco, com agradável visual, leve e não com tonalidades e distribuição de cores não
cansativa aos olhos, utilizam o sistema de rolagem vertical para visualização dos tópicos.
Agência se posiciona tanto para atuação do mercado corporativo quanto de lazer, tendo como
diferencial disponibilizar para o cliente corporativo sistema de gestão de viagens corporativas
online;
b) Premier Turismo:
Agência de viagens e turismo que atua nos segmentos de lazer e corporativo há 21 anos no
mercado de Curitiba. Começou sua atuação atuando apenas no segmento de lazer, em 1991, e,
em 1997, começou os primeiros contratos de atendimento a empresas, sendo, hoje, seu
principal foco de atuação (PREMIER TURISMO, 2015). Site muito complexo, com
informações demais. Muito cansativo de se trabalhar, com muito texto e letras pequenas. Não

possui links para redes sociais online. Agência também se posiciona tanto para atuação do
mercado corporativo quanto de lazer, também tendo como diferencial disponibilizar para o
cliente corporativo sistema de gestão de viagens corporativas online;
c) Personalize Turismo:
Agência de viagens e turismo fundada em abril de 2009, que atua nos segmentos de lazer e
corporativo, sendo este último seu principal foco, há 6 anos no mercado de Curitiba
(PERSONALIZE TURISMO, 2015). Site fácil de navegar, bem entendível, boas e úteis
informações. Atualizações de informações do site da Personalize via os links dos sites das
fontes geradoras das informações. Utiliza o sistema de rolagem bem curta, vertical, para
visualização dos tópicos. Agência possui um posicionamento de atuação mais para o mercado
corporativo, disponibilizando também sistema de gestão de viagens corporativas online.
d) IAF Turismo:
Agência de viagens e turismo que atua há 11 anos no mercado de Curitiba focando
principalmente o segmento de lazer mais sofisticado, de luxo, devido seu perfil de clientela
(IAF TURISMO, 2015). Site bom, porém, simples e com poucas informações. Agência
possuiu um forte posicionamento para o mercado de lazer mais luxuoso, com divulgação de
produtos, serviços e conteúdos mais direcionados para este perfil de público. Diferencial
principal atendimento mais personalizado, com profissionais mais especializados neste
segmento de mercado.
e) Positivo Turismo:
Agência de viagens e turismo que atua desde 1990, há 25 anos no mercado de Curitiba, nos
segmentos de lazer, corporativo, eventos corporativos e intercâmbio cultural e estudantil
(POSITIVO TURISMO, 2015). Apresentam informações completas sobre os serviços
prestados e atendimento. Oferecem serviço de atendimento a domicílio e remoto para clientes
de outras localidades. Bom site com cores agradáveis, porém meio confuso na navegação.
Cores do site em azul, verde e branco. Bom layout. Sistema de rolagem vertical para
visualização do conteúdo. Agência possui um posicionamento de agência de múltiplo
atendimento, focando lazer, corporativo, bem como intercâmbios cultural e educacional.
Também tem como diferencial disponibilizar para o cliente corporativo sistema de gestão de
viagens corporativas online. Empresa responsável pela comunicação: Savannah
Comunicação.
4.2 Análise comparativa das redes sociais online dos cinco concorrentes estudados
Após a análise dos sites destes concorrentes, partiu-se para verificação e análise das
plataformas de redes sociais online utilizadas por estas empresas. Verificou-se que todas
utilizam a plataforma de rede social online Facebook. A Conclusão Geral da Análise das
Páginas foi que, muito embora todas estão presentes no Facebook, apenas duas, a Premier
Turismo e a Positivo Turismo, parece ter uma regra quanto a sua utilização mais constante,
com posts diários, na sua página. As outras três agências usam esporadicamente o seu perfil,
sem uma regra de postagens. Todas não conseguem despertar muito o interesse dos usuários,
quase não tendo curtidas nos seus posts ou muito pouco, não conseguindo gerar engajamento
dos usuários. A que melhor consegue resultados em número de curtidas, comentários e
compartilhamento é a IAF Turismo, porém peca por não ter uma constância em postagens,
sendo elas muito esporádicas.
Verificou-se, a seguir, quanto a existência e utilização de outras plataformas de redes sociais
online destes cinco concorrentes estudados. A Conclusão Geral foi que, muito embora exista,
em alguns destes concorrentes, a presença em outras plataformas de redes sociais online, no

caso identificado o Twitter, Instagram e Linkedin, a utilização destas plataformas é
praticamente nula, sem movimentação e interação com seus usuários.
Quanto ao conteúdo produzido pelo usuário em plataformas de qualificação e recomendação,
como os sites de reclamação, foi analisado a site Reclame Aqui, visto ser o mais popular e
utilizado para esta geração de conteúdo e apontamento pelo usuário quanto a uma insatisfação
pelo serviço ou produto consumido, porém não foi encontrado, para nenhum destes cinco
concorrentes analisados, nenhum conteúdo produzido por usuário quanto a alguma
reclamação ou qualquer outro comentário, até data de 17/10/15, às 16h30min.
Quanto a pesquisa em buscadores, no buscador Google, que é o mais utilizado, quando
solicitado: Agências de turismo em Curitiba; Agências de viagens em Curitiba; ou, Agências
de Viagens e Turismo em Curitiba, o resultado encontrado, em 17/10/15, às 16h40min, foi: 1ª
página no orgânico, Starover Turismo e Positivo Turismo, além de outras agências aqui não
estudadas; na sexta página, a Premier Turismo além de outras agências aqui não estudadas, e,
até a 10ª página, mais nenhuma das agências aqui estudadas.
4.3 Estratégia do plano de presença online e das práticas comunicacionais online da
Sampaio Turismo
O Plano de Presença Online e das Práticas Comunicacionais Online para a Sampaio Turismo
tem por objetivo estipular, com base nas análises realizadas com os dados levantados na
análise comparativa da concorrência e de conteúdo apresentadas nos itens anteriores, a melhor
sugestão para inserção e atuação da empresa no ambiente online.
A elaboração da Estratégia do Plano de Presença Online e das Práticas de Comunicação
Online é a melhor forma de se realizar o planejamento da estratégia de atuação de uma
empresa no ambiente online. Ele faz parte do composto de promoção/comunicação do plano
estratégico de marketing, que por sua vez deve seguir as estratégias do planejamento
estratégico geral, ou global, da empresa.
Outro detalhe muito importante a se ressaltar, como comenta Viana (2015), é de que a
presença online da empresa irá acontecer quer ela queira ou não, pois se ela não a fazer as
pessoas já estarão à fazendo por ela, seja em comentários em redes sociais online, blogs, sites
de reclamação, e ou em qualquer outro meio de comunicação online que esteja disponível às
pessoas e elas tenham interesse em compartilhar informações sobre a empresa.
Também existe pontos importantes a serem avaliados no momento em que se pretende
começar a desenvolver um Plano de Presença Online, conforme Viana (2015) que são: O que
a organização pretende atingir, onde ela quer chegar através de suas ações no ambiente online,
estabelecendo metas claras e factíveis de realização; Como a empresa deseja ser vista pelo
mercado através destes canais online; Como a Presença Online da organização irá contribuir
para a forma como a marca é representada; Quais os valores da empresa e o que ela defende;
Como a empresa já está ou se ainda não está presente nas redes sociais online e como a
empresa se relaciona ou se relacionará com a cultura de cada uma das redes sociais online que
está ou estará presente. Mais um detalhe importante é que a organização não precisa e nem
deve estar presente em todas as redes sociais online, mas sim apenas nas que são mais
vantajosas para ela e onde é necessário ela estar, estando presente nestas de uma forma
planejada, qualificada e profissional, buscando o engajamento dos usuários e o atingimento
dos resultados esperados pela empresa.
O Plano de Presença Online é composto por 7 etapas, conforme Viana (2015), a seguir:
Apresentação do Cliente e do Problema Comunicacional; Apresentação do Cenário,
concorrência e público-alvo; Diagnóstico Atual; Proposta para Presença Online;
Acompanhamento e Monitoramento; Gerenciamento de Crise; e Encerramento.

4.3.1 Apresentação do Cliente e do Problema Comunicacional
A Sampaio Turismo é uma empresa que atuará no segmento de viagens de lazer, corporativas,
de incentivo, eventos corporativos e representações hoteleiras/turísticas. Ela é uma empresa
que foi originalmente constituída como Eduardo Sampaio Representações Comerciais Ltda.,
CNPJ: 07.781.526/0001-03, fundada em 21 de dezembro de 2005, para representação de uma
rede hoteleira paulistana, a Estanplaza Hotels, no mercado do Paraná, onde o foco principal de
atuação era a cidade de Curitiba e sua Região Metropolitana. Estrategicamente, neste
momento atual, com conhecimentos amplos no segmento de hotelaria, viagens e turismo,
decide empreender ativamente na área do turismo, retomando a operação da empresa e
ampliando o leque de atuação da Eduardo Sampaio Representações Comerciais Ltda,
transformando-a em Sampaio Viagens e Turismo Ltda, nome fantasia Sampaio Turismo.
Como o mercado de agenciamento de turismo é um segmento altamente competitivo, com
diversos players no mercado e, atualmente, cada vez mais, atuando de maneira online, tanto
em sites quanto presentes em redes sociais online, visando divulgação, interação e geração de
negócios com seus clientes e prospects, vê-se a necessidade e a importância de se realizar o
desenvolvimento do Plano de Presença Online e das Práticas Comunicacionais Online da
empresa, para que ela possa se inserir no mercado com maior probabilidade de êxito na sua
operação.
Portanto, o problema comunicacional a ser solucionado aqui é o desenvolvimento da sugestão
da Estratégia do Plano de Presença Online e das Práticas Comunicacionais Online da Sampaio
Turismo.
4.3.2 Apresentação do cenário
Um panorama geral atual da atuação das agências de viagens e turismo, associadas a
ABAV/PR, no âmbito de Presença Online, com base em uma pesquisa realizada por esta
instituição em parceira com o SEBRAE/PR e a Strategia Consutoria Turística (2014), mostra
que a maioria das agências de viagens e turismo ainda não estão preparadas para atuar de
forma profissional com a Comunicação e Presença Online das suas agências, salvo algumas
poucas que possuem maiores estruturas, físicas, de pessoas, financeira e de tecnologia, que
geralmente são as operadoras de turismo, devido a necessidade de sua operação. Visto isto,
identificou-se uma grande oportunidade de se obter bons resultados investindo e trabalhando
de uma maneira mais profissional e forte nesta área de Comunicação e de Presença Online da
agência, buscando uma melhor prospecção, captação, relacionamento com os clientes e
prospects, e, principalmente, fomentando e concretizando a venda de produtos e serviços de
turismo através dos canais online, onde, devido a própria natureza deste espaço, possui
oportunidades ímpares de se atingir uma maior quantidade de pessoas, tanto físicas quanto
jurídicas, para comunicação, interação e venda dos produtos e serviços disponibilizados pela
agência, com uma agilidade muito maior do que se for de uma maneira estritamente física e
independe de sua distância e localização geográfica, bastando que a pessoa, física ou jurídica,
tenha disponível o equipamento tecnológico necessário, como um computador desktop,
laptop, tablet ou smartphone conectado à internet.
4.3.2.1 Concorrência
Como concorrentes principais para este estudo, foi definido a avaliação de cinco concorrentes
principais no ambiente online, sendo estes a Starover Turismo, a Premier Turismo, a
Personalize Turismo, a IAF Turismo e a Positivo Turismo. A definição destes concorrentes se
deu pela sua segmentação de mercado, atuando nos segmentos onde a Sampaio Viagens e
Turismo pretende atuar, e, também, por já serem estabilizadas no setor e possuírem uma
razoável/boa Presença Online quando comparadas à diversas outras agências no mercado,

sendo consideradas, portanto, como bom referencial para a análise e elaboração da Estratégia
do Plano de Presença Online e Práticas Comunicacionais Online da Sampaio Turismo.
Os dados levantados e a análise comparativa da concorrência realizada constam dos itens 4.1
e 4.2, apresentados anteriormente.
4.3.2.2 Público-alvo
O público-alvo são pequenas e médias empresas de Curitiba e Região Metropolitana, que
necessitam de serviços de consultoria e assessoria para o planejamento e reservas de serviços
de viagens e turismo para enviar diretores, gerentes e outros colaboradores para viagens de
negócios, eventos corporativos e ou viagens de incentivo, como, também, pessoas físicas, de
25 a 80 anos, interessadas em realizar viagens de lazer e que possuam poder de compra para
os destinos e serviços ofertados pelas operadoras parceiras da agência. Ou seja, a agência
atuará nos segmentos de viagens corporativas, eventos corporativos, viagens de incentivo,
bem como de viagens de lazer, sendo, este último, seu foco principal no primeiro momento de
atuação, isto visto estrutura atual da empresa, e que para atender o segmento corporativo
necessita de uma estrutura um pouco mais robusta, o que não é o caso neste primeiro
momento de atuação, porém, é importante já se pensar e elaborar a Estratégia do Plano de
Presença Online e Praticas Comunicacionais Online da agência pensando em todos estes
segmentos em que a agência vislumbra atender em um futuro breve, além da representação
hoteleira/turística de oportunidades de contratos que possam vir a surgir.
4.3.3 Diagnóstico atual
Quanto as pesquisas realizadas para diagnóstico atual do presença online e práticas
comunicacionais online dos cinco principais concorrentes escolhidos para a análise, citados
no item 4.3.2.1, foram realizadas pesquisas em buscadores, plataformas de redes sociais
online, plataformas de criação e geração de conteúdo; e plataforma de qualificação e geração
de conteúdo. Quanto aos buscadores foram pesquisados e analisados os resultados nos dois
mais utilizados na atualidade, que são: O Google e o Bing. Estas pesquisas foram realizadas
utilizando o recurso de janelas anônimas e a palavra chave buscada foi de Agência Turismo
Curitiba.
Nas pesquisas realizadas pelo Google, verifica-se que o padrão é uma grande quantidade de
links pagos, buscas inorgânicas, então mapas e agências próximas e, só depois, aparece as
buscas não pagas, orgânicas. Todas aparecendo destacando principalmente o telefone de
contato da empresa.
No Bing aparece também uma grande quantidade de anúncios, mas com maiores descrições e
sem o mapa de localização.
As demais pesquisas e informações, com mais detalhes das outras etapas referentes ao
processo de diagnóstico, com a análise comparativa de concorrência e de conteúdo dos cincos
concorrentes pesquisados neste trabalho, nos seus sites, redes sociais online, plataformas de
criação e geração de conteúdo, bem como de qualificação e geração de conteúdo, encontramse explanados nos itens 4.1 e 4.2 já apresentados anteriormente.
4.3.4 Proposta de estratégia de presença online e práticas comunicacionais online da
Sampaio Turismo
Como ponto de partida para da Proposta de Estratégia de Presença Online da Empresa, tem-se
a definição do posicionamento da empresa no ambiente online, a qual deverá seguir o
posicionamento estratégico da empresa que será o de ser uma empresa que focará seu
diferencial de mercado no atendimento personalizado, de alta qualidade de atendimento e
serviços prestados, focado no desenvolvimento de relacionamento com o cliente, buscando de

forma individualizada atender suas necessidades e desejos, despertando o engajamento dos
mesmos com a marca e a empresa, a qual terá como endereço digital principal no ambiente
online o seu site de URL www.sampaioturismo.com.br e com um endereço secundário, de
existência por motivos estratégicos de garantia de preservação de nome da marca na rede, no
segmento de turismo, URL www.sampaio.tur.br, com seu acesso redirecionado para o
endereço do URL principal.
Criação de um Site na URL principal da empresa, www.sampaioturismo.com.br, na
plataforma Wordpress, visto “ser um ótimo aplicativo de gerenciamento de conteúdo para a
web disponível atualmente no mercado, sendo o mais popular e fácil de se trabalhar, com uma
boa variedade de recursos para criação e de extensão de conteúdo, além de ser uma
plataforma gratuita” (RACHWAL, 2015). O Site deverá conter na página inicial a
Logo/Marca oficial da empresa; Telefone; Links com acesso à página oficial da empresa no
Facebook, no perfil da empresa no LinkedIn e no perfil da empresa no Instagram, uma das
plataformas de rede social de compartilhamento de imagens, fotos e vídeos, mais populares do
mundo, “que está em franca expansão neste ano no Brasil e que tende a continuar crescendo
muito rapidamente” (IUBEL, 2015), muito bom para a área de Turismo que utiliza muito das
imagens de destinos para comunicação e venda, despertando o interesse e o desejo de compra
dos produtos turísticos ofertados; 11 Abas para acesso aos conteúdos do site, sendo estas
abas: A empresa; Destinos; Pacotes Nacionais; Pacotes Internacionais; Cruzeiros; Aéreo;
Hotéis; Locação de Carro; Corporativo; Eventos Corporativos; Viagens de Incentivo; Blog
Sampaio Turismo; e Representações. Na primeira página do Site, haverá um grande campo
onde ficará passando imagens com destinos turísticos e principais promoções. Também
constará na primeira página do site: Link de acesso ao sistema de gerenciamento de viagens
corporativas, a ser definido o sistema a ser adotado mediante melhor custo-benefício da
plataforma a ser contratada; Link de acesso ao sistema de reserva e compras online de aéreo,
hotéis, locação de carros e seguro viagem; informação de atendimento
diferenciado/personalizado a domicílio com agendamento de visita; Link para compra online
de cartão presente (produtos e serviços de viagens e turismo da agência) para envio ao
beneficiário do presente. Quanto a parte tática a ser utilizada na comunicação online do Site,
este deverá ser acompanhado diariamente, duas vezes ao dia, manhã e tarde, sempre no
primeiro horário, com atualizações de dados de novas promoções, cotações de moedas,
informações sobre fatos do setor de viagens e turismo, entre outras atualizações que sejam
necessárias serem realizadas.
Criação de uma página na plataforma de Redes Sociais Online Facebook com a finalidade de
captação de clientes, divulgação de informações da agência, pacotes, promoções, destinos, e,
principalmente, interação com os usuários, buscando gerar seu engajamento com a
Marca/Empresa. Quanto a tática a ser utilizada na comunicação online no Facebook, deverá
ser acompanhado diariamente, duas vezes ao dia, manhã e tarde, sempre no primeiro horário,
com a verificação de comentários de usuários, retorno de solicitações, informações e
reclamações, postagem de comunicação de pacotes promocionais com imagem e texto
informativo sobre o destino e suas curiosidades, postagem de curiosidades e informações
sobre viagens e turismo, sempre utilizando imagens e textos breves e objetivos, que despertem
a curiosidade e o interesse no usuário buscando sua atenção e interação, engajamento. Sempre
haverá duas postagens por dia, uma na parte da manhã e outra na parte da tarde.
Criação de um perfil da empresa na plataforma LinkedIn para presença da empresa nesta Rede
Social Online de caráter profissional/corporativo. Foco divulgação da empresa e de conteúdos
focados no segmento corporativo. Quanto a tática a ser utilizada na comunicação online no
LinkedIn, também deverá ser acompanhado diariamente, manhã e tarde, primeiro horário,
seguindo a mesma tática utilizada para o Facebook de verificação das interações dos usuários

e postagem de conteúdo, porém, nesta plataforma, como foco é o segmento profissional e
corporativo, os conteúdos devem ser ligados ao mundo corporativo, destinados a viagens de
negócios. Também haverá duas postagens por dia, uma na parte da manhã e outra na parte da
tarde.
Criação de uma página na plataforma de redes sociais Instagram, com a mesma finalidade que
a do Facebook para captação de clientes, divulgação da agência, pacotes, promoções, destinos
e interação com os usuários, focando despertar interesse em viagens através do uso de
imagens. Quanto a tática a ser utilizada na comunicação online no Instagram, como as duas
outras duas redes sociais anteriormente mencionadas, haverá acompanhamento diário, manhã
e tarde, também primeiro horário, com verificação das interações dos usuários e retornos,
como também postagens de conteúdo de imagem, que, num primeiro momento, deverá ser o
mesmo que foi postado no Facebook.
Criação de um Blog da empresa na plataforma Wordpress para divulgação de conteúdos
(textos, imagens e vídeos) relacionados a viagens e turismo, de interesse para pessoas que
gostam de assuntos sobre o tema, que gostem de adquirir mais informações e conhecimentos
sobre viagens e turismo, bem como para quem gosta de compartilhar suas experiências. A
tática que deverá ser aplicada na comunicação online no Blog será uma interação diária,
também acompanhada, como a dos outros canais online, duas vezes ao dia, sempre pela
manhã e tarde, para atualização de conteúdos e interação com os usuários, seja em retorno
com respostas ou comentários, como a veiculação de algum novo conteúdo.
Em todos estes canais de relacionamento em redes sociais online a serem criados, será
trabalhado o desenvolvimento de geração de homofilia com os usuários clientes e prospects,
para geração de engajamento com a marca e a empresa, pois, “havendo homofilia, ou seja,
simpatia, identificação com os conteúdos, a marca e a empresa, o engajamento dos usuários
ocorrerá naturalmente” (DÓRIA, 2015).
4.3.5 Acompanhamento e monitoramento
O acompanhamento e monitoramento serão diários através de métricas de volume,
engajamento e conversão pré-estabelecidas. Para o Site: a) Volume: Quantidade de
visualizações da página do site; Número de solicitações de cotações via site e Número de
reclamações via site. b) Engajamento: Número de cadastros via site e Número de comentários
no site. c) Conversão: Número de vendas efetivas via site. Nas Redes Sociais Online: a)
Volume: Número likes da página do Facebook para verificação/controle taxa de crescimento
diário, semanal e mensal de seguidores da página; Número de seguidores novos diários;
Número de likes que reverteram em para o site e Número de participantes em promoções; b)
Engajamento: Verificação do alcance das publicações quanto a quantidade de curtidas;
número de comentários e de compartilhamentos; Número de pessoas que ligaram para agência
devido comunicação da rede social online e Número de pessoas que enviaram e-mail para a
agência devido comunicação da rede social online. c) Conversão: Número de pessoas que
efetivamente compraram um pacote ou algum serviço de reserva de viagem devido a
comunicação via rede social online.
4.3.6 Gerenciamento de crise
Serão adotados os seguintes passos para caso do surgimento de uma crise em que impacte a
imagem da empresa e necessite de participação da comunicação online: Produção de
comunicados nas redes sociais online Facebook, LinkedIn e Instagram, bem como no Site da
empresa para amenizar o impacto da crise; Caso envolvam dados pessoais de pessoas online,
estes serão apagados e será entrado em contato com as pessoas envolvidas por outros meios
comunicacionais (e-mail, telefone, carta, outro...); e Dependendo da magnitude da crise, como

algo que afete gravemente a marca da empresa e sua credibilidade com o público em geral e o
mercado, bem como o fato seja algo que foi vinculado na grande mídia e ou mídia
especializada do setor, será contratado uma agência de relações públicas para auxílio na
gestão da comunicação e intermediação com a grande mídia.
4.3.7 Encerramento
Quanto ao encerramento do Site e da página da empresa no Facebook, e nos perfis da empresa
no LinkedIn e Instagram, estas não terão prazo para encerramento, visto que são quatro canais
básicos de comunicação da empresa no ambiente online atual. O Site como plataforma central
das informações e divulgação de negócios da agência, o Facebook como a plataforma mais
atual e utilizada de interação em rede social online com o público-alvo da agência pessoa
física, o LinkedIn como rede social online para o público do segmento corporativo e o
Instagram como forte rede social online de compartilhamento de imagens, que vem crescendo
muito no Brasil e que, com foco em imagens, é altamente interessante para a divulgação dos
negócios de viagens e turismo da agência.
4.3.7 Conclusão
Realizado a análise comparativa da concorrência e de conteúdo, a proposta de Presença
Online e Práticas Comunicacionais Online da Sampaio Turismo, ficou, resumidamente, assim
sugerida: Criação de um Site na plataforma Wordpress, devido facilidade de uso, melhores
recursos disponíveis e gratuidade; Criação de uma página nas plataformas de rede sociais
online Facebook, Instagram e LinkedIn, com a finalidade de relacionamento com clientes e
prospects, divulgação de conteúdo informativo sobre viagens e turismo, promoções da
agência e intenção de direcionamento dos usuários para navegação no site da agência para
consultas e efetivação de reservas e compras online; E, também, a criação de um Blog para
divulgação de conteúdos relacionados a temas interessantes sobre viagens e turismo.
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