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Composta por players da cadeia de
realização de viagens de incentivos, 

que tem por objetivo influenciar 
positivamente as mudanças neste 

mercado

COMUNIDADE DE INCENTIVOS

Comunidade CIN



TENDÊNCIAS 
VIAGENS DE INCENTIVOS

DESTINOS DOMÉSTICOS

RESORTS HÍBRIDO CHEGOU PARA FICAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL

HOME-OFFICE

Fonte: Meetings Today



Atributos de um destino de incentivo

GASTRONOMIA LOCAL 

EXPERIÊNCIAS ÚNICAS

FÁCIL ACESSO

PAISAGENS PARADISÍACAS

CULTURA ANCESTRAL

ARQUITETURA CHARMOSA



FATOR UAU!!!
Proporciona impacto significativo no 

emocional do participante. Permite ao 
viajante sair transformado devido às

vivências memoráveis e autênticas que teve 
naquele local, fazendo-o sentir profunda 

gratidão por trabalhar em um local que lhe 
permitu vivenciar momentos tão especiais...



DESTINOS ICÔNICOS  
para viagens de incentivos   



DUBAI
Rally pelas dunas e jantar no deserto 
com participação dos premiados em 

show ao vivo.



CANCÚN

BAGGAGE
Mercury is the smallest planet

PASSPORT
Mars is actually a cold place

MAP
Venus has a beautiful name



FOZ DO IGUAÇU



A viagem de incentivo 
traz maior visibilidade 

para o destino Gera alto retorno do 
investimento,  

favorecendo toda a 
cadeia produtiva

POR QUE SER UM DESTINO DE INCENTIVO?

NOTORIEDADE  
IMPACTO  SOCIAL



GASTO MÉDIO 
por pessoa em viagens de incentivo

R$  6.316   Nacional 
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Fonte: pesquisa Alagev 2019

R$ 13.579   Internacional



SOBRE ESTE GUIDELINE DE INCENTIVOS 
Esta dividido em 4 capítulos, cada um conta

com uma relação de itens relevantes para aquela
temática e cada item tem uma classificação de
relevância:

INFRAESTRUTURA

LOGÍSTICA

SAÚDE, LIMPEZA E SANEAMENTO

SERVIÇOS DE APOIO

alta relevância

média relevância

baixa relevância.

É importante ressaltar que a existência  ou  
não de alguma oferta não desmerece determinado 
destino, afinal, cada local tem suas particularidades 

específicas. Busca-se com isso trazer luz à oferta 
existente que deve ser valorizada e aos 

investimentos necessários para suprir as  faltas 
existentes.



PARA QUEM ESTE GUIDELINE FOI DESENVOLVIDO?

Convention & Visitors Bureau
Os CVB poderão entender a 
importância das viagens de 

incentivo e as necessidades de 
quem as organiza e assim se 
preparar para receber esses 

viajantes.

(Fase 1)

Meeting Planners
Os organizadores e gestores de 

eventos poderão acessar com mais 
facilidade as informações sobre as 

capacidades, atrativos e limitações dos 
destinos antes da organização de uma 

viagem de incentivo.

(Fase 2)



SUMÁRIO

LOGÍSTICA
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SANEAMENTO
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INFRAESTRUTURA 
TURÍSTICA

SERVIÇO DE APOIOSERVIÇO DE APOIOSAÚDE, LIMPEZA E 
SANEAMENTO



INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
O que é importante o destino oferecer em relação aos seus atrativos Relevância
Se posicionar dentro de alguma segmentação de turismo específica:  social, ecoturismo, cultural, estudos e 
intercâmbio, esportes, pesca, náutico, aventura, sol e praia, negócios e eventos, rural ou de saúde

***

Possuir um calendário de eventos culturais ***
Possuir outros atrativos turísticos que podem ser utilizados para realização de eventos ***
Contar com sinalização e atendimento bilíngue ***
Possuir praias paradisíacas com estrutura de visitação em grupo (quando aplicável) ***
Possuir opções de entretenimento noturno ***
Possuir atividades para o público da terceira idade ***
Contar com guias regionais certificados pelo Cadastur ***
Contar com guias de ecoturismo regionais certificados pelo Cadastur (quando aplicável) ***
Contar com atrativos que sigam as regras da NBR 9050 para pessoas com mobilidade reduzida **
Possuir museus que permitam visitação em grupo **

Possuir museus que podem ser utilizados para atividades privativas **

Possuir galerias de arte que permitam visitação em grupo **
Possuir galerias de arte que podem ser utilizadas para atividades privativas **



INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

O que é importante o destino oferecer em relação aos seus atrativos Relevância
Possuir rotas / roteiros turísticos pré-estipulados, tais como compras, gastronomia, infantil, rural etc **
Atividades certificadas de ecoturismo (quando aplicável) **
Atividades de agroturismo / turismo rural (quando aplicável) **
Atividades organizadas de turismo comunitário / social  (quando aplicável)
Tais como visitação a comunidades indígenas, quilomblas, ribeirinhas, confecção de artesanatos local, dentre outras

**

Contar com locais reconhecidos . Ex: Patrimônio da Unesco  com estrutura de visitação para grupos (quando 
aplicável)

**

Contar com vídeos institucionais para divulgação **
Contar com atrativos suficientes para preencher agendas de viagens que duram de 3 a 7 dias **
Atividades autênticas que valorizem as especificidades daquele local / cultura **
Atividades que possam ser realizadas por adultos e crianças simultaneamente **
Atividades voltadas para o bem-estar, sustentabilidade, comunidade e realização pessoal **
Informações sobre avistamento de aves e animais silvestres (quando aplicável) *
Contar com Parques ou Áreas de Proteção Ambiental com estrutura de visitação (quando aplicável) *
Oferecer experiências que promovam o bem estar das pessoas (tais como spas, centros de meditação, templos etc) *



INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

O que é importante o destino oferecer quando possuir centros de convenções Relevância
Informar a capacidade de carga do local **
Contar com sinalização indicativa de acesso **
Informar os tipos de eventos que podem ser realizados no local
(feiras, exposições, eventos corporativos, shows e festas etc)

*

Informar os tipos de montagem possíveis no espaço *
Contar com hotéis localizados em um raio de até 5km dos centros de convenções *

O que é esperado do Convention and Visitors Bureau do destino Relevância
Negociar cortesias ou descontos para grupos em atrações turísticas ***
Oferecer mapas turísticos **
Montar quiosque de informações turísticas para os participantes do evento *
Analisar os resultados gerados para as empresas que viajaram para o local *



INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
O que é importante para a divulgação / promoção do destino turístico Relevância
Os serviços e atrativos turísticos do destino contarem com avaliações de clientes na internet ***
Os serviços e atrativos turísticos estarem cadastrados no Google – para facilitar a busca em aplicativos de GPS ***
O destino possuir website próprio do destino com informações relevantes, organizadas e fotos ***
O destino estar presente nas redes sociais divulgando iniciativas do destino, campanhas, promoções e eventos ***
O destino possuir cenários fotogênicos que estimulem o compartilhamento em redes sociais **
O destino possuir um aplicativo que contém informações gerais sobre os serviços e atividades locais 
(o que fazer, passeios, como chegar, transporte local, vida noturna, onde ficar, onde comer, comércios, etc.)

*

O que é esperado em relação à gestão pública do destino Relevância
Possuir Plano Diretor que esteja em vigor **
Possuir um Plano Municipal ou Regional de Turismo que esteja em vigor **
Possuir temporadas com ofertas bem definidas ou atrativos para o ano todo **
Possuir um histórico de viagens de incentivo realizadas no local *



INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

O que é esperado em relação aos serviços de gastronomia local Relevância
Possuir restaurantes que valorizem a culinária e a diversidade local ***
Possuir restaurantes que sirvam comida orgânica ***
Possuir restaurantes que sirvam comida vegetariana e vegana ***
Possuir restaurantes com salões privativos ***
Todos os restaurantes dos destinos terem mapeado a capacidade máxima de pessoas que podem receber ***
Possuir restaurantes com capacidade para até 100 pessoas ***
Possuir restaurantes com capacidade para até 200 pessoas **
Possuir restaurantes com capacidade para até 300 pessoas **
Possuir restaurantes com capacidade para até 400 pessoas **
Possuir restaurantes com capacidade para mais de 500 pessoas **
Possuir restaurantes temáticos **
Possuir pelo menos um prato típico que marque a culinária local **



INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
O que é esperado em relação à hotelaria local Relevância

Possuir hotéis e/ou resorts de categoria luxo
Hotéis de luxo contam com alas espaçosas, projeto e móveis assinados por arquitetos, designers ou estilistas de renome, spa, serviço de concierge,
restaurante com chef renomado, room service 24h e prezam pelo serviço personalizado e individualizado.

***

Possuir hotéis e/ou resorts de categoria upscale
Hotéis upscale são aqueles com alto padrão de atendimento, mas não individualizado, quartos amplos e confortáveis, restaurante, room service 24h
e área de lazer, mas que não necessariamente possuem restaurante premiado ou designers renomados.

***

Possuir hotéis de categoria midscale
Hotéis midscale são aqueles posicionados entre as categorias upscale e econômicos.

***

Possuir hotéis com espaço para eventos ***
Ter mapeado quantas UHs de hotéis de luxo existem na cidade ***
Ter mapeado quantas UHs de hotéis upscale existem na cidade ***
Ter mapeado quantas UHs de hotéis midscale existem na cidade ***
Possuir hotéis de categoria econômica
Hotéis econômicos prezam pelo custo-benefício, mas oferecem amenidades de banhos, café da manhã, banheiro privativo e quartos confortáveis.

**

Ter mapeado quantas UHs de hotéis econômicos e hostels existem na cidade **
Possuir hotéis de rede brasileira ou internacional **
Possuir hostels *



INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

O que é esperado em relação à sustentabilidade do destino Relevância
Possuir ações de incentivo à capacitação e contratação de mão de obra local ***
Possuir estudos sobre a capacidade de carga nos atrativos turísticos ***
Possuir campanhas inibindo o turismo exploratório **
Possuir fiscalização contra o turismo exploratório **
Possuir serviços turísticos que ofereçam amenities biodegradáveis **
Possuir serviços turísticos que façam a gestão dos seus resíduos **
Possuir fornecedores locais capazes de montar estruturas de eventos **
Possuir fornecedores locais capazes de produzir materiais de divulgação **
Possuir fornecedores locais capazes de produzir brindes **
Possuir programas de incentivo à preservação da história e cultura local **
Possuir programas de incentivo à preservação do meio ambiente **



LOGÍSTICA

O que é importante o destino oferecer em relação à logística Relevância
Possuir sinalização viária em todas as suas vias de acesso (internas e externas) ***
Possuir sinalização viária indicando acesso a atrativos e serviços turísticos ***
As principais vias públicas serem pavimentadas e sem buracos ***
As estradas, mesmo de terra, permitem a circulação de qualquer tipo de veículo ***
Permitir a circulação de ônibus executivo pela cidade ***
Informar claramente se é necessário solicitar algum tipo de autorizacao para circular com transporte turistico ***
Existir locais apropriados para estacionar ônibus executivo nos atrativos, serviços turísticos e espaços públicos ***
Contar com iluminação na maioria das vias públicas **
Contar com aeroporto internacional localizado em um raio de até 300km *
Contar com aeroporto nacional localizado em um raio de até 150km *



SAÚDE, LIMPEZA E SANEAMENTO

O que é importante o destino oferecer em relação à saúde, limpeza e saneamento Relevância
Seguir algum protocolo oficial de higiene e segurança para prevenção da Covid-19 ***

Possuir lixeiras distribuídas pela cidade ***

Possuir Hospital Municipal 24h na região central ***

Possuir Hospital Particular em um raio de até 20 km ***

Possuir Unidade Básica de Saúde ou similar na região central ***

Informar claramente se é necessário apresentar comprovante de alguma vacina para entrar no destino ***

Informar claramente se é recomendado tomar alguma vacina para entrar no destino ***

Contar com tratamento de esgoto **

Contar com tratamento de água **

Contar com tratamento de lixo orgânico e reciclável **



SERVIÇO DE APOIO

Quais serviços de apoio é importante que existam no destino Relevância
Possuir sinal de telefone na maioria da sua extensão territorial ***
Possuir sinal de internet 4G ***
Contar com rede de táxi credenciada ***
Possuir posto de combustível em um raio de 5 km ***
Possuir bancos ou caixas eletrônicos **
Contar com serviço de transporte via aplicativo (por exemplo 99, Uber, Cabify, etc.) **



Sistema de Autoavaliação 
do Destino

Preencha o questionário

Quer capacitar o seu 
destino?

Entre em contato com a ALAGEV 
que nós te ajudamos!

Você quer divulgar sua 
colocação?

Envie sua pontuação que 
divulgaremos aos meeting 

planners

1° 2° 3°

PRÓXIMOS PASSOS

https://forms.gle/WtpnWyAzi
XhNdRim9

https://forms.gle/WtpnWyAziXhNdRim9


BONS NEGÓCIOS
Obrigada !!!

Equipe CIN


