
COMUNICAÇÃO 

DIGITAL EMBRATUR



Nova forma de
se COMUNICAR

INTERAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA 



Estratégia Macro de Mídia

Apoio à operação com aumento dos esforços em web e trade

Mídia de bordo em cias aéreas

Publicações oficiais das grandes feiras

Esforço de branding contínuo

Forte estratégia online 



Estratégia Macro de Mídia

TRADE 21%

PUBLICO-FINAL 79%

França – UK – Alemanha –

Portugal – Espanha – Itália -

Holanda

USA – Argentina – Chile – Peru -

Uruguai



Estratégia Macro de Mídia

OOH 27%

Online 26%

Impressa 25%

Pay TV 1%

Trade 17%

Catalogos 4%

'
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Estratégia Macro de Mídia



NOVO BRASILNETWORK 

- Site voltado para Trade e Imprensa

- Novas funcionalidades:

* Apresentações de imagens em 
tempo real

* Novo banco de imagens e vídeos 
com mais de 6000 imagens

* Ferramenta de inserção de conteúdo 
pelas áreas

* Customização por mercado

* Mapa navegável e materiais online

* Destino do mês – promoção de todos 
os Estados



CRM – Marketing de Relacionamento 

- Programa constante 

- Aplicação de Pesquisas em feiras e eventos 

- Atualização constante de toda a base de dados

- Nova ferramenta de e-mail Marketing – delegação de comunicação

- Segmentação de interesses

- Planejamento de todas as ações até julho de 2010

- Foco nos mercados e timing de ações 

- Ações pontuais (aniversários, festas, datas comemorativas, Estados)

- Foco em comunicações pontuais por publico e mercado



Peças mais interativas e atrativas



BRASIL TOP 

- Lançamento agosto de 2009

- Programa de Relacionamento online e offline com pessoas mais 
influentes do mercado de turismo

- Média de 30 por mercado

- Piloto Argentina e Portugal

- Início outros mercados outubro de 2009

- Peças focadas, brindes personalizados, ligação inicial da Presidência e 
do EBT.

- Canal aberto para o EBT com esses formadores de opinião



NOVO CANAL DO YOUTUBE



NOVO CANAL DO YOUTUBE

- Lançamento final agosto www.youtube.com/visitbrasit

- Acordo fechado entre EMBRATUR – GOOGLE - Canal com gadgets
(abas navegáveis)

- Case internacional de destino Turístico

- Case nacional de empresa

- Mistura de vídeo com mapas

- Alimentação já sendo realizada (Case SPFW)

- Midia no YOUTUBE em todos os mercados



AÇÃO MOBILE - Lançamento setembro (dependendo do envio de 
conteúdo dos Estados) 

- 10 aeroportos Brasileiros

- Todos os mercados mundiais

- Abrangência de IPHONE, todos os celulares JAVA e 
3G e todos os NOKIA.

- Via Bluetooth, WIFI ou download no hotsite (no 
Braziltour)

- Displays nas áreas de chegada, alfândega e 
retirada de bagagens

- Ferramenta de conversação (inglês, espanhol)

- Mapas turísticos das cidades, localização por GPS 
ou fornecida, mapas, atrações turísticas, informações 
úteis.



REDES SOCIAIS

- Redes de compartilhamento de informações (Ex. Orkut no 
Brasil) – cerca de 60% da população mundial participa de 
alguma rede social      

- Lançamento dia 10 de agosto: Facebook, HI5, twitter (frases do 
que está fazendo em tempo real) e Flickr (banco de fotos de 
usuários)

- Inserção de conteúdo em comunidades das principais redes 
sociais internacionais

- Mídia em mais de 25 redes sociais

- Projeto de ferramenta de postagem em redes sociais com 
caracterização de Brasil

- Circulo nas redes sociais: Conteúdo web, publicidade (mídia) e 
RP.



MÍDIA DIGITAL

- Julho até dezembro de 2009.

- Grande foco em internet

- Links Patrocinados

- Redes Sociais

- MSN, Yahoo, Grandes Portais

- Grandes veículos

- Bonificação Google

- YOUTUBE



PEÇA MÍDIA DIGITAL 
Campanha: Brasil Sensacional



BRASILNOW 

Promoções e condições especiais dos parceiros de modo conjunto

Hotpage no Brasilnetwork (Inglês e Espanhol)

Migração para Braziltour

Todos os participantes devem utilizar necessariamente a logo criadas para o 
programa Brasil Now



Hotsite Meetings (Congressos)

- Setembro de 2009

- Página direcionada a promoção e captação de eventos

- Inserção no Brasil Network

- Foco em ICCA



Ações Gerais até dezembro de 2009 

- Novo Braziltour

- Brasil dos Seus Sonhos – Roteirizador Online

- Página Imprensa Nacional e Internacional

- Google Maps

E muito mais!




