
CENÁRIO CULTURAL PAULISTANO CHAMA ATENÇÃO PELO POTENCIAL DE ENCANTAMENTO 

Não é novidade que a cidade de São Paulo é a campeã brasileira em turismo de negócios. 

Segundo uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Viagens Corporativas (Abracorp), o 

município divide com o Rio de Janeiro 49% das demandas desse segmento no Brasil. Contudo, 

a terra da garoa não vive só de trabalho. Pelo contrário, reserva um caldeirão cultural que 

rivaliza em qualidade com as principais capitais do mundo. 

“Com opções que vão desde a alta gastronomia a shows de artistas renomados 

internacionalmente, São Paulo apresenta um leque gigante de possibilidades que despertam 

encantamento, o que a torna um solo fértil para ações de incentivo”, avalia Silvia Paes Leme, 

diretora da Nascimento Eventos e Incentivo. 

Nesse sentido, a especialista destaca os espetáculos musicais em cartaz como potenciais 

“ferramentas” para os profissionais do segmento. “Grandes produções como O Rei Leão, 

apresentado no ano passado, e Mudança de Hábito, prevista para 2015, são experiências 

inesquecíveis e que incrementam as ações de incentivo”, diz a executiva, referindo-se a dois 

projetos culturais exibidos mundialmente e que, em São Paulo, têm como palco glamorosos 

teatros, como o Renault e o Bradesco, além de a qualidade no nível da Broadway. 

________________________________________ 

O ENCANTAMENTO É FRUTO DO CUIDADO 

O principal fator de sucesso em uma viagem de incentivo está nos detalhes. Não basta apenas 

escolher o destino: é preciso conhecer o público, saber suas expectativas, o que motiva a 

viagem e ter claro qual objetivo se pretende alcançar com a viagem. 

“Nesse sentido, a troca de informações entre a empresa e a agência especializada é 

fundamental”, destaca Silvia Paes Leme, diretora da Nascimento Eventos e Incentivo. A 

executiva explica que o primeiro passo desse trabalho é entender os anseios dos participantes 

da ação e atrelar à mensagem a ser passada. Buscar o ineditismo, ou seja, um local no qual 

nenhum dos participantes conhece, também é um ponto chave. 

“Uma viagem de incentivo tem por objetivo encantar o cliente, seja interno ou externo. E isso 

se alcança a partir do momento que o mesmo percebe todo cuidado e atenção da empresa 

envolvida nessa experiência, desde sua concepção, passando pelos convites, pelo receptivo, 

pela agenda e programas organizados no destino”, esclarece.  

________________________________________ 

TRÊS MOTIVOS PARA ADOTAR AS VIAGENS DE INCENTIVO NA CULTURA DA EMPRESA 

Prática que vem crescendo cada vez mais no Brasil, as viagens de incentivo vêm se 

consolidando como ferramenta importante para as empresas, independente de área de 

atuação e porte. A afirmação é de Silvia Paes Leme, diretora da Nascimento Eventos. 

Para esclarecer os principais benefícios de promover viagens de incentivo, Silvia elencou três 

resultados positivos de utilizar essa ferramenta: 



Fidelização – O principal objetivo dessa ação é o encantamento, tanto pelo potencial de desejo 

que a atividade desperta, quanto pelo cuidado dedicado em cada detalhe. Consequentemente, 

esse trabalho cria um forte sentimento de fidelidade e confiança do participante com a 

empresa. Um exemplo disso é a constatação de um estudo realizado pela pesquisadora 

Vanessa Martin, autora de diversos livros na área de marketing de incentivo: as viagens 

possuem um recall, ou seja, tempo na memória do participante, de oito a 12 anos. Esse 

período configura no maior nível atingido por premiações de marketing com o mesmo 

objetivo, a frente de bonificações em dinheiro (um ano) e mercadorias e bens duráveis (quatro 

a seis anos). 

Aumento de produtividade – Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 

Brasil) revela que viajar está no topo da lista de sonhos de consumo dos brasileiros. O que 

torna essa atividade um potencial motivador quando utilizado como recompensa ou 

encantamento. Assim, um programa bem desenhado de marketing promocional, com metas 

palpáveis e objetivos claros, tem o poder de mudar comportamentos e gerar melhor 

desempenho dos colaboradores e clientes. 

Promoção de imagem – As viagens de incentivo geram excelentes oportunidades de 

divulgação de marca. Brindes e roupas, por exemplo, podem levar a marca da empresa e 

evidenciá-la ao público geral. Além disso, um empreendimento que recompensa seu 

funcionário/cliente com algo tão sofisticado certamente preza pela excelência e qualidade de 

seus serviços, o que não passa despercebido por seus parceiros comerciais e potenciais 

colaboradores. 

 


