
A mudança de comportamento dos clientes frente a era digital e os novos entrantes de 
mercados, como Airbnb e Trivago, impactou fortemente as vendas de serviços para esse ramo.

A empresa recebe cerca de 600 leads por mês (site e telefone) e a taxa de conversão é de 20%. O 
processo é conduzido por consultores de viagens, da seguinte forma:

O lead é alocado para ser atendido por um consultor e esse é responsável por coletar as 
informações do lead (os dados são inputados no Podio) e entender sua demanda;

Em seguida o consultor faz uma pesquisa nas bases de dados online da agência para 
apresentar um orçamento para o cliente em até 24 horas;

Após o envio do orçamento o consultor aguarda um retorno e, caso seja positivo, fecha a 
venda.

O papel desses consultores é fundamental para elaboração dos melhores orçamentos possíveis 
de acordo com o perfil de cada cliente. Nesse processo existem alguns pontos frágeis como: falta 
de padronização nos critérios para o orçamento; os consultores possuem poucas informações a 
respeito do cliente, o que dificulta a produção de um orçamento personalizado que aumentaria 
a chance de fechar a venda; a pesquisa leva cerca de 20 horas para ser concluída; os orçamentos 
são enviados em layouts  diferentes por cada consultor; após o envio os consultores são passivos, 
não se engajando na venda e, por fim, os consultores não fazem um controle adequado do funil 
de vendas.

O principal ponto é a dificuldade dos consultores no momento de converter a venda, além de 
serem muito passivos e não acompanharem o lead até o momento da decisão, o processo de 
elaboração do orçamento é lento e pouco personalizado. Por fim, os consultores não recebem 
capacitações de vendas e recebem poucos estímulos para se tornarem melhores vendedores.

Turismo
setor

Tradicional grupo de viagens de Minas Gerais, com mais de 10 mil agências de turismo 
cadastradas. Os principais segmentos de atuação da empresa são viagens corporativas e 
viagens de lazer.

EMPRESA

DESAFIO

“Como uma agência de turismo pode 
aumentar a taxa de conversão de vendas de 
seus consultores de viagens?”
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Data analytics
Busca por Inteligência artificial
Crawlers
Big data
Enriquecimento de lead
Inside Sales/Sales engagement
Engajamento de Colaboradores
LMS, Cursos, Treinamento e Learning

ÁREAS DE INTERESSE

BUSCA DE SOLUÇÕES

Aumentar a assertividade dos consultores no processo de venda de viagens de lazer;

Otimizar a coleta de informação do cliente para geração de perfis mais assertivos;

Aumentar a eficácia do processo de busca das melhores condições para gerar 
orçamentos melhores e padronizados;

Aumentar o engajamento dos consultores na venda e, consequentemente, a taxa de 
conversão.

RESULTADOS ESPERADOS

CONTATO

O HUB Minas Digital é um projeto que identifica desafios em grandes empresas 
e as conecta com startups ao redor do mundo capazes de implementar soluções 
inovadoras em projetos piloto remunerados. 

O HUB MINAS DIGITAL 

Se você possui ou conhece uma potencial solução para este desafio, entre em 
contato com ana.vianna@hubdigital.mg.gov.br com a sua indicação.
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