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De ajudante de garçom a diretor geral de um dos mais luxuosos hotéis do País,
Wellington Melo prova que é possível vencer barreiras como o racismo
e a falta de incentivo à educação no Brasil. Mas poderia ser muito mais fácil. Que
histórias como a dele inspirem, ajudem e abram caminho para que mais meninos
da periferia encontrem sua trajetória no Turismo e na Hotelaria

R$ 11,00
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Editorial

MARATONA
SEM FIM
Há um ano, assustados, nos trancamos em casa, sem muita informação, com medo de
pegarmos uma doença desconhecida. Como na série Walking Dead e tantos filmes de
Hollywood que passamos a maratonar durante o confinamento.
De lá para cá passamos por várias fases, mas a impressão é que estamos há um ano em
um misto de Feitiço do Tempo (Groundhog Day), com o mesmo dia se repetindo infinitamente, e O Show de Truman, em que o personagem principal vive uma vida de mentira,
vigiado 24 horas, com script decidido por outros e não por ele.
Tivemos a fase Comer, Rezar, Amar, adaptando o conceito do filme a nossa casa e investindo em meditação, bem-estar, ajudar ao próximo, tirar lições dessa desgraça toda.
A fase ingênua, tipo Êta Mundo Bom ou Forrest Gump nos fez ver a vida como uma caixa
de chocolates e o próximo que iríamos tirar era o nosso preferido, era o fim do isolamento,
era a cura. Que até veio, mas os thrillers políticos invadiram nossa maratona e atrasaram
a chegada da vacina a nossos braços. Como se tivéssemos de assistir a mais algumas
temporadas de Grey’s Anatomy ou Sob Pressão antes da redenção ou do fim da provação
iniciada em março de 2020.
A fase “estamos enlouquecendo?”, como em O Estranho no Ninho ou O Bicho de Sete
Cabeças, se misturou a uma possível realidade paralela ou a uma distopia, como em The
Leftovers (Os deixados para trás) e Stranger Things e seu mundo invertido, e até hoje estamos duvidando de nossa sanidade e se aguentamos mesmo esse último ano ou, como
em Lost, já morremos e estamos perambulando sem rumo.
Quando o mundo começa a ver números melhores da pandemia (menos casos, menos
mortes, mais vacinação) e prevê um verão sorridente no Hemisfério Norte, nós ainda caminhamos para o Inverno 2 – Pandemia Sem Fim. Sonhamos com um verão como há
tempos não temos. Sonhamos com liberdade e cura. Sonhamos com ar fresco e oxigênio
para todos. Teremos, como em Brilho Eterno de uma Mente sem Lembrança, a oportunidade de apagar tudo isso de nossa mente?
Respiramos fundo seguidamente e eis que o volume da TV aumenta e anuncia: a seguir, em Tela Quente, Tempestade – Planeta em Fúria. Resilientes que somos, esperamos
então essa chuva passar e o planeta nos perdoar. E guardamos o fim de semana para
maratonar Lost mais uma vez. Quem sabe a resposta para o que buscamos está por ali,
cifrada, esperando a gente desvendá-la?
Um ano em casa. Um ano sem ver vocês. Ficaremos bem? Claro que sim. Só aguardamos
a vacina. Os abraços. E novas viagens para criar novas memórias, que empurrem as da
pandemia um pouco mais para o fundo, já que esquecê-las será impossível.
Artur Luiz Andrade
Editor-chefe e Chief Communication Officer da PANROTAS
artur@panrotas.com.br
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Check-in

As notícias da semana

+Lidas da semana
Portal PANROTAS
1 - Pandemia traz novas atribuições
ao papel do gestor de viagens
2 - Em transição, B2B da CVC
Corp segue com promoções e
demissões
3 - Veja os promovidos e
contratados do mês no Turismo
4 - Marriott anuncia resort Westin all
inclusive em Porto de Galinhas
(PE)
Toque na imagem e
leia a notícia completa

Westin Porto
de Galinhas
A Marriott International assinou um acordo
com o Grupo PGA Administradora de Hotéis
para seu primeiro resort all-inclusive com a
marca Westin na América do Sul. Previsto
para receber seus primeiros hóspedes em
setembro de 2021, o Westin Porto de Galinhas
servirá como a primeira unidade da marca
Westin Hotels & Resorts no Brasil, após
passar por uma "extensa reforma", segundo
comunicado da rede americana.

5 - Prime Tour anuncia parceria
com Kontik no Lazer e vende
Corporativo
6 - Estado de SP entrará na fase
vermelha a partir de sábado
7 - Reino Unido avança na vacinação
e prepara reabertura ao Turismo
8 - Devido à pandemia, voar no Brasil
nunca foi tão barato, mostra
Anac
9 - Agências e operadoras
continuam contratando; veja
vagas
10 - André Sanajoti deixa Hight Light
e vai para a Confiança em SP
Fonte: Portal PANROTAS
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Toque na imagem e
leia a notícia completa

Lufthansa de volta ao Rio
Companhia aérea alemã, que não parou de voar
a São Paulo em nenhum momento da pandemia,
anuncia retorno do voo de Frankfurt ao seu outro
mercado no País, o Rio de Janeiro.

Toque na imagem e
leia a notícia completa

Rock in Rio adiado
Um dos principais festivais de música do
mundo adiou sua próxima edição, marcada
para setembro e outubro deste ano, para
setembro de 2022.
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Tíquete médio
tem queda
histórica
Anac mostra que voar no Brasil
nunca foi tão barato quanto
em 2020, em decorrência da
pandemia. A questão é que quase
ninguém queria ou podia voar.

Toque na imagem e
leia a notícia completa

+Lidas da semana
PANCORP
1 - Pandemia traz novas atribuições
ao papel do gestor de viagens
2 - Em transição, B2B da CVC
Corp segue com promoções e
demissões
3 - Prime Tour anuncia parceria
com Kontik no Lazer e vende
Corporativo
4 - Reino Unido avança na vacinação
e prepara reabertura ao Turismo
Toque nos links abaixo e
leia as notícias completas

CVC Corp segue se
reestruturando
Companhia anunciou promoções de
executivos em âmbito regional em seu
departamento B2B. A reestruturação
também acarretou em demissões e, duas
das executivas desligadas continuam
acreditando, apesar da crise, no Turismo,
setor no qual elas enxergam mudanças.
Clique aqui para ler a notícia da CVC Corp
Clique aqui para ler a notícia sobre as executivas

5 - Devido à pandemia, voar no Brasil
nunca foi tão barato, mostra
Anac
6 - Quais são os eventos possíveis
para hotéis e resorts no
momento?
7 - Um ano depois, gestores contam
aprendizados da pandemia
8 - Copa Airlines retoma operações
em Porto Alegre
9 - Thermas de Olímpia é o 1º hotel
By Mercure da Accor no mundo
10 - Digitalização ainda é desafio
para gestão de gastos nas
empresas
Fonte: Portal PANROTAS
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Alagoas vai ganhar mais um aeroporto. Maragogi, um dos destinos mais
procurados do Brasil e do mundo, será a sede do Aeroporto Costa dos
Corais. As obras já iniciaram e serão 100% financiadas com recursos do
Governo do Estado. É a garantia de mais desenvolvimento, conectividade
e conforto aos turistas, gerando emprego, renda e qualidade de vida para
os alagoanos.

+DESENVOLVIMENTO

&CONEXÃO

by
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Da High Light
à Confiança

André Sanajoti deixou a consolidadora
High Light, onde atuou por cerca de seis
anos em São Paulo, e assinou com a
Confiança, de Helvécio Garófalo.

Toque na imagem e
leia a notícia completa

Toque nos links abaixo e
leia as notícias completas

#VacinaParaTodos
As fotos de pessoas se vacinando contra a covid-19, que
chegam à PANROTAS, dão o tom de esperança diante
do cenário de pandemia. Profissionais do trade e seus
familiares estão recebendo as doses contra a doença.
Mande sua foto pra gente: redacao@panrotas.com.br.
Veja aqui,
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aqui,

aqui

e aqui

PATROCINADO

CONHEÇA A INGLATERRA
COM ROTEIROS INSPIRADOS
NA SÉRIE BRIDGERTON
Lançada em dezembro do ano passado pela Netflix, a
série Bridgerton se tornou - em pouco menos de um
mês - a série mais assistida da história da plataforma
de streaming, chegando ao primeiro lugar no Brasil.
Baseada na série de livros de mesmo nome, a produção acompanha o mundo da alta sociedade da Inglaterra nos tempos de Regência, época marcada pelos
costumes da aristocracia inglesa.
Com o sucesso da série, diversos roteiros temáticos
foram criados para os viajantes desbravarem a Inglaterra passando por cada pedacinho de Bridgerton.
BATH, CIDADE SÍMBOLO DA REGÊNCIA
A trama se passa em Londres, mas é na cidade de
Bath que ficam muitos dos cenários de Bridgerton.
Não poderia ser diferente: Bath foi o destino mais
popular dos aristocratas ingleses nos anos 1800 e
continua com a mesma elegância do passado. Com
suas ruas de paralelepípedos, lojas charmosas
e arquitetura clássica, é fácil ambientar a Mayfair
londrina de antigamente nesta charmosa cidade do
interior da Inglaterra.
Dentre as atrações de Bath estão os Banhos Romanos, templo de águas termais com 2 mil anos
de história, o Museu da Moda e o Royal Crescent,
construção semicircular que virou símbolo da cida-

de e abriga um museu de época e um hotel 5 estrelas, tudo isso há apenas 1h20 de trem de Londres.
LOCAÇÕES EM LONDRES
Em Greenwich, bairro da capital, os fãs da obra ainda podem conhecer a Ranger’s House, casa dos
Bridgertons na série e antiga residência de um oficial da Marinha Britânica no Greenwich Park, local
que abriga muitas atrações sobre a história marítima da Grã-Bretanha, incluindo o observatório e a
linha do meridiano de Greenwich.
Outro ponto em Londres é o Palácio de Hampton
Court, usado como a residência da rainha Charlotte
na série. Antigo lar do rei Henrique VIII, o Hampton
Court é famoso por seus lindos jardins e por atores
caracterizados, que interagem com os visitantes
como se estivessem na Idade Média.
Castelo Howard
Por último, mas não menos inesquecível, a casa
do Duque de Hastings em Bridgerton fica localizada no Castelo Howard, palácio rural inglês do
século XVII em Yorkshire, a apenas 30 minutos de
York e um dos destinos mais visitados do norte da
Inglaterra.
Mais roteiros de séries e filmes na Grã-Bretanha
na página do VisitBritain.n
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Perfil

Filip Calixto

VISÍVEL E
POSSÍVEL
A carreira na hotelaria bateu à porta de
Wellington Melo logo cedo, como uma
espécie de herança. “Tinha pai (Edmilson de Melo), mãe (Miralva Mendes) e
alguns tios trabalhando no ramo e desde criança convivi com esse ambiente”,
lembra. Sua vivência profissional, contudo, foi solidificada com os próprios
passos. “Entendo que o segredo para a
evolução é ter objetivos bem traçados”,
pontua o paulistano, que chegou ao Hotel Unique, empreendimento de luxo na
capital paulista, como ajudante de garçom e, no mês passado, aos 36 anos,
assumiu a diretoria geral de um dos ícones da hotelaria brasileira.
Para conhecer um pouco mais dessa
trajetória, que impressiona e inspira
mesmo antes de sabermos os detalhes,
a Revista PANROTAS conversou com
Wellington para traçar seu perfil e saber
como chegou até aqui.
“Sempre busquei ser proativo, procurei
demonstrar curiosidade e me mantive
disposto a aprender tudo que fosse possível”, assegura o executivo, recordando
como se deu sua caminhada dentro do
Unique, onde trabalha desde 2002. Ou
seja, construiu sua carreira em uma única propriedade, passando por diversas
experiências e chegando ao topo este
ano, como diretor geral.
Como síntese da conduta que abriu portas dentro do hotel, o executivo lembra
de quando dava expediente auxiliando
os garçons. “Nesse momento surgiram
oportunidades para que conhecesse outras áreas, exercer atividades diferentes,
o que poderia ajudar na obtenção de
mais conhecimento”, relembra.
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Em um desses momentos, já com uma compreensão mais ampla do departamento, Melo notou uma dificuldade relacionada ao excesso de
itens quebrados no setor de Alimentos e Bebidas
e agiu. “Coloquei todo mundo numa sala, fiz um
mapeamento das situações para entender como
essas quebras se davam e corrigir. Tivemos uma
redução gigantesca, que resultou numa economia
considerável para o hotel”, conta. “Na sequência
disso me vi numa sala, ainda numa posição de
ajudante de garçom, explicando para os diretores como essa estratégia foi elaborada. Acho que
esse foi um momento crucial para mim”. O então ajudante de garçom teve uma iniciativa, uniu
seus colegas colaboradores, colocou em prática
o plano para reduzir as quebras de louça e os resultados chegaram à direção da empresa.
Inclinado a trafegar pela mesma área que o pai,
Edmilson, que trabalhou como steward (profissional que higieniza e organiza utensílios, equipamentos e louças de cozinha, de acordo com
normas e procedimentos operacionais), Wellington fez do departamento de Alimentos e Bebidas
o início e a base de seu caminho. Foi nessa área
também que seus primeiros planos foram desenhados.
META PARA ANTES DOS 30
Depois de estudar Nutrição como formação técnica no ensino médio, entrou na faculdade de Hotelaria com uma meta bem estabelecida: ser gerente de Alimentos e Bebidas de um hotel de luxo
antes dos 30 anos. Meta essa que foi alcançada
no próprio Unique. Mas até que conseguisse, a
atribuição na carteira de trabalho mudou bastante. No currículo constam experiências como
garçom, captain, supervisor de A&B, sommelier,
coordenador de A&B, gerente de A&B e diretor de
Operações, que foi o último posto antes da diretoria geral.
Com velocidade equivalente à ascensão na carreira, o histórico acadêmico também foi evoluindo. Após as duas primeiras graduações, Wellington se profissionalizou como sommelier, cursou
MBA em Gestão da Hotelaria de Luxo e especializou-se em Estratégia Gerencial e Gestão de Qualidade e de Processos.
Mais uma lista que cresceu em profusão foi a dos
países visitados. O executivo carimbou seu passaporte em 25 países e em quase todos eles buscou experiências que pudessem acrescentar no
trabalho. “Me programo para fazer duas viagens
internacionais por ano e, em pelo menos uma delas, busco hotéis, restaurantes e bares para conhecer”, conta.
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DESAFIOS E BARREIRAS
O investimento em educação foi para
Melo a chave para superar os obstáculos enfrentados. Criado na região
do Grajaú, no extremo sul da capital
paulista, o hoteleiro já encarava na
distância a primeira barreira. “Para
quem vem da periferia, o lugar onde
se mora já é uma barreira. Além da
distância o transporte geralmente é
escasso, muitas vezes lotado e só
nesses trajetos você já perde o tempo que poderia ser empregado em
outras atividades”, diz.
Também vem da raiz periférica um
outro entrave. Para Wellington, a falta
de vivência e contato com ambientes
e serviços luxuosos implica em uma
diferença complexa na geração de
repertório. “Você passa a lidar com
o luxo no trabalho, mas não convive
com aquilo. O quão inserido é esse
conhecimento na sua vida? Adquirir
esse tipo de conhecimento técnico,
que não está ao alcance, também é
um desafio”, afirma.
RACISMO
Para além dos entraves vindos das
questões sociais e geográficas, Melo
também precisou lidar com outro tipo
de segregação gerada pela cor da sua
pele. “Algo que já percebi em alguns
momentos é uma postura racista velada. Um tipo de dúvida permanente
da sua capacidade, que só é resolvida
quando são trazidos elementos para
provar seu preparo”, revela.
Na impressão do dirigente, ainda
existe um pensamento que distancia
a pele negra de posições de poder e
até de funções que lidem diretamente com o atendimento ao público. “No
Unique, entretanto, a questão da diversidade sempre esteve em pauta
e tive um cenário mais aberto, o que
facilitou no meu desenvolvimento”,
comenta.
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Alex Fonseca de Melo, Rodrigo Fonseca de Melo,
Edmilson Nogueira de Melo e Miralva Mendes
Fonseca de Melo (irmãos e pais de Wellington),
ao lado do novo diretor geral do Unique

LIDERANÇA COMPARTILHADA
Agora à frente da operação do Unique, Wellington Melo quer fazer da
sua gestão uma sequência do que já
é a essência do hotel e trazer um método horizontal de comando. “Gosto
da ideia de liderança compartilhada.
Em vez de pensar numa gestão vertical acho que pode ser interessante
trazer gente de áreas e cargos diferentes para ajudar nas decisões.
Caso contrário, se perde a visão da
base, que é onde está a relação direta
com as situações”, sustenta.
Outras marcas que o diretor pretende
deixar são as atividades inovadoras,
a promoção da diversidade e a valorização dos talentos cultivados em
casa. “Dar oportunidade para pessoas de dentro do próprio hotel tem
muito a ver com a cultura interna”,
reforça quem passou por todo esse
processo e sabe, por experiência própria, como são importantes ações de
oportunidade, livres de preconceito e
com acolhimento e empatia para que
todos sintam que estão no mesmo
barco, na mesma trajetória.

Wellington com a esposa
Fernanda Girotto Melo
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LUXO É CERCA
OU PONTE?
Voltando a tratar do tema luxo,
assunto intrínseco à marca
Unique, o diretor usa uma metáfora curiosa para explicar
como o conceito se modificou.
De acordo com ele, o luxo, que
já foi cerca, hoje é ponte, trocando a separação por conexão.
“O luxo antigo estava sempre
ligado a questões de posse,
de tradição, de fartura e de separação. As coisas foram mudando e hoje o luxo está mais
ligado à experiência, de como
se vive aquela viagem e de
compartilhamento”, aponta.
Outras características do luxo
contemporâneo, segundo o
executivo, são: atenção à sustentabilidade, serviço impe-

cável, protocolos bem feitos
contra a covid-19 (o que, na
avaliação dele, veio para fazer
parte do serviço dos hotéis) e
a possibilidade de contar histórias.
Histórias como a que acabamos de contar, do menino da
periferia de São Paulo que,
inspirado pelo pai e familiares, ingressou na Hotelaria, fez
e continua fazendo história e
inspirando outros garotos que
estão começando e vislumbram um futuro de oportunidades e conquistas. Wellington
Melo é a prova de que, sim,
é possível. E com lideranças
como ele no comando, o caminho para esses novos meninos
será um pouco mais fácil.

Fachada Hotel Unique
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PASSO A PASSO
PARA O SUCESSO

Wellington Melo, 36 anos
Trajetória no Hotel Unique:
Ajudante de garçom
Garçom
Captain
Supervisor de A&B
Sommelier
Coordenador de A&B
Gerente de A&B
Diretor de Operações
Diretor Geral
Formação:
Curso técnico em Nutrição
Faculdade de Hotelaria
Formação em sommelier
MBA em Gestão da Hotelaria de Luxo
Especialização em Estratégia Gerencial e
Gestão de Qualidade e de Processos
• Inspiração na família
• Curiosidade profissional, mesmo em viagens a lazer
• Senso de observação, empatia com os
demais colaboradores (da base à diretoria),
atenção ao setor em que atua e suas transformações
• Curiosidade e proatividade
• Consciência social n
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Destinos
Rodrigo Vieira

REINO
UNIDO
COM VACINA,
FILMES E TURISMO
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A mensagem é clara: saúde agora
para viajar amanhã. O Reino Unido
entendeu que uma coisa não pode ser
feita sem a outra, e assumiu a dianteira na corrida da vacinação pelo mundo e, confiando que vai imunizar todos
seus residentes adultos até o começo
do segundo semestre, já está preocupado em preencher as prateleiras
de operadoras e agências do mundo
todo com seus produtos. Apesar de
toda crise, há novidades no radar.
Por isso o VisitBritain, órgão de promoção do Turismo do Reino Unido
para o mundo, realizou seu principal
evento, o ExploreGB, na semana passada. Pela primeira vez (e com a esperança de que seja a última) a feira
aconteceu virtualmente com mais de
350 compradores internacionais, com
a mesma quantidade de fornecedores
de produtos turísticos de Inglaterra,
Escócia e País de Gales.
Desse montante, 75 profissionais representaram o trade turístico do Brasil, incluindo 29 operadoras e dezenas
de agentes de viagens de alto padrão.
Além do Brasil, os países presentes
incluem Austrália, China, os mercados
do Conselho de Cooperação do Golfo
(GCC), França, Alemanha, Itália, Espanha e Estados Unidos.
O ministro do Turismo britânico, Nigel
Huddleston, ressaltou a importância dessas conexões, à medida que

Sally Balcombe CEO
do Visit Britain

o setor se recupera dos desafios
enfrentados pela pandemia. "Estou
ansioso para continuar a trabalhar
em estreita colaboração com o setor", afirmou.
EXPECTATIVAS
JÁ EM CURTO PRAZO
O Reino Unido é mais uma prova
de que uma campanha de vacinação séria, massiva e organizada é
a única saída para uma retomada
plena do Turismo. A CEO do Visit
Britain, Sally Balcombe, ratifica que
os britânicos estão atrás apenas de
Israel na "corrida" da vacina, o que
faz o país acreditar em um verão de
retomada, isto é, de avanços significativos no Turismo de julho a setembro.
"Estamos avançando rapidamente
neste quesito, com boas notícias
a cada dia. Hoje, 38% dos nossos

adultos residentes estão vacinados, e nosso compromisso é que
até o final de julho este índice esteja em 100%. Proporcionalmente,
apenas Israel tem mais vacinados
do que o Reino Unido", afirma a
CEO.
O Turismo é uma indústria de vital
importância para a economia do
Reino Unido e o país, um dos mais
afetados pela covid-19, entende
que só protocolos e cuidados não
são o suficiente para uma retomada plena da atividade. Ainda assim,
Sally Balcombe prevê mudanças
na maneira de viajar e destaca a
importância de uma comunicação
transparente de todas as partes
envolvidas para que o visitante se
sinta seguro.
Assim sendo, vacinar residentes
não é a única medida suficiente para
que as fronteiras se abram para es-

trangeiros.
Este processo dependerá de
certificação
de testes negativos, selos
de
segurança,
procedimentos de
higiene, comunicação assertiva e
outras medidas ainda estudadas
por governo e Visit Britain em parceria com a iniciativa privada local.
"Queremos um verão (hemisfério
norte) com retomada em viagens
domésticas e com visitantes internacionais de curta distância. Acreditamos que algumas coisas vão
mudar na maneira de viajar, portanto não desejamos que as pessoas se sintam 'de volta ao normal',
e sim que se sintam sobretudo felizes, seguras, e saudáveis após um
período tão difícil, afinal Turismo é
isso." Importantes também são os
dados que mostram a eficácia das
vacinas no Reino Unido.
"Estamos trabalhando muito fortemente com o nosso trade para
assegurar que não haja nenhuma
falha na jornada. Mais de 44 mil
empreendimentos estão alinhados
conosco em protocolos de higiene
e segurança. Aos poucos colocamos as coisas em seus devidos
lugares.
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Malcolm Griffiths

Nesta semana, temos o prazer
de informar que o WTTC reconheceu que o procedimento de
segurança britânico é automaticamente chancelado pelo selo
Safe Travels do conselho", acrescenta Sally Balcombe.
A CEO também acredita em uma
mudança no perfil de viagens
de um consumidor afetado pela
pandemia. Segundo ela, o Visit
Britain tem reforçado sua vitrine
de paisagens naturais e atividades a céu aberto e adaptado
seus atrativos que antes costumavam envolver grandes aglomerações. "Estamos buscando a
melhor maneira de comunicar ao
mercado nacional e internacional
de que enquanto não estivermos
seguros simplesmente não terá
abertura, por mais que um passo
importante seja planejado para
ser dado em 17 de maio. Agentes de viagens e operadores são
fundamentais ao enviar essa
mensagem."
NO BRASIL
No País que enviou 291 mil visitantes ao Reino Unido em 2019,
o diretor do Visit Britain, Malcolm
Griffiths, destaca que as ações da
equipe comercial são focadas em
uma série de webinares desde o
ano passado, a fim de educar o
trade turístico e inspirar viagens
futuras. "Aproveitamos de tudo.
O cinema, a TV, a música britânica são essenciais na propaganda do Turismo britânico e nos
utilizamos dessas ferramentas,
contando as histórias únicas sobre o destino", afirma Griffiths.
"Muitos desses compromissos,
por meio de plataformas digitais
tradicionais e de mídia social, têm
sido em parceria com as principais operadoras e agências de
viagens. Isso além de responder
às perguntas oportunas recebidas durante a pandemia e manter
relacionamentos à medida que a
indústria brasileira evolui."
20
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Royal Crescent

Em outubro de 2020, o Visit Britain lançou um novo guia de viagens em família para a Grã-Bretanha, por meio de Peppa Pig, a
simpática personagem do desenho animado britânico homônimo. Em português, o conteúdo
pode ser acessado aqui.
CINEMA E STREAMING
De fato, por todos os lados do
virtual Explore GB se fala em séries e filmes como atrativo para
o visitante internacional. Há 20
anos os filmes de Harry Potter
atraem turistas para cenários,

parques e estúdios de gravação, mas atualmente fala-se
muito em Bridgerton, que bateu
recorde global da Netflix com
82 milhões de espectadores, e
A Escavação, que recolocaram
belezas britânicas em evidência. É claro que o Reino Unido
preparou roteiros para os fãs da
série dos tempos de regência.
Outlander, The Crown, Peaky
Blinders também são outros
exemplos de séries que são chamarizes de brasileiros ao Reino
Unido e, nas telonas, Rei Arthur,
a Lenda da Espada, Bohemian

Os Banhos Romanos, Inglaterra

Foto de VisitBritain/ Joe Cornish

Skara Brae,
Escócia

Foto de Bath & North East Somerset Council

Rhapsody, Yesterday e Downton Abbey também são destaques.
"Aproveitar o cinema e a televisão
britânica, além de outros destaques
culturais associados ao destino,
como música, comes & bebes etc.,
tem sido um foco estratégico global do Visit Britain, especialmente
no Brasil", afirma Malcolm Griffiths. "O conteúdo do nosso website,
VisitBritain.com, é ampliado por
meio de nossos canais de mídia
social, além do reforço da nossa
equipe comercial. Esta abordagem
continuará sendo uma estratégia
chave para o Visit Britain em 2021 e
além, para converter inspiração e interesse em reservas e viagens para
a Grã-Bretanha", completa o diretor
do órgão para o Brasil.
Sally Balcombe reitera que o Reino
Unido possui atrativos relacionados à maioria das séries e filmes de
sucesso internacional. Bridgerton
mostra a beleza clássica de Londres, Bath, Cotswolds e Yorkshire.
Já A Escavação mostra os sítios arqueológicos no coração de Sutton
Hoo, Bath, Vindolandia, London Mithraeum, Centro Viking Jorvik, Skara
Brae, na Escócia, entre outros.

Vindolanda,
Muralha de
Adriano

Foto de VisitBritain/Becki Enright
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O QUE O BRASILEIRO

VAI BUSCAR?
Perguntamos a operadoras e
agências brasileiras participantes
do Explore GB sobre os produtos
e nichos que devem empolgar
os brasileiros nesta retomada e
sobre as perspectivas dos fornecedores em relação a data de
abertura das fronteiras. Confira
algumas das respostas:

RONALDO DONATO DONATO VIAGENS (SP)
O Reino Unido já é um destino que
os brasileiros têm interesse em
conhecer. Agora com a retomada
deve ser um dos destinos para
os brasileiros. O que precisamos
ficar antenados é em relação ao
câmbio.
Já temos roteiro com saída no
segundo semestre, que é quando
o setor espera a retomada. Hoje, o
mundo está vacinando, e índices
muitos bons são vistos no Reino
Unido. O Brasil, mesmo em ritimo
mais lento, está sendo vacinado.
Acreditamos em um segundo
semestre com uma retomada do
Turismo.
CATHY WORMS SPECIAL TRIP (SP)
Nossa operadora tem foco principal em roteiros de bicicleta
desenvolvidos, desenhados e
operados por nós há mais de 12
anos. Queremos cativar nossos
clientes e futuros clientes para
descobrirem Inglaterra, Escócia,
País de Gales e Irlanda do Norte
tendo uma experiência única, em
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British
Museum

uma viagem de bicicleta. O evento foi importante para fazer esses
contatos. Nossos clientes buscam diversidade de cultura, natureza e o Reino Unido, sobretudo
para nós, tem tudo para entregar
essas experiências, mas acreditamos em um retorno substancial
apenas para 2022.
RAFAEL GOETTEMS ORION OPERADORA (RS)
O Explore GB deste ano foi de
suma importância para destacar
o destino como um dos grandes

players na retomada do Turismo
no continente europeu, especialmente no que diz respeito à
confiança do turista nas medidas sanitárias tomadas pelo Reino Unido. O produto de luxo e de
viagens privativas, grupos mais
exclusivos, menores, está sendo
uma grande aposta para a reabertura das fronteiras. Está sendo
prevista uma redução drástica de
circuitos e itinerários que percorrem múltiplos países, para uma
nova realidade de viagens que
exploram mais a fundo um único

Foto de Priscila Moraes

país e suas regiões internas. O Reino
Unido tem muito ainda a ser explorado pelo viajante brasileiro fora de
Londres, como o País de Gales, a Escócia, a Irlanda do Norte e até mesmo algumas ilhas como Jersey e tem
muitos parceiros locais interessados
no mercado brasileiro. Devido à situação atual do Brasil a previsão de
retorno ao destino fica mais provável
para o final de 2021 e até mesmo inicio de 2022.
GUILHERME CAMPOS FLOT OPERADORA (SP)
Palácios reais e castelos tendem a
chamar um pouco mais a atenção
em razão do seriado The Crown. Os
demais produtos devem seguir com
uma demanda tradicional. Os fornecedores trabalham com foco em
2022. Para nós, embarque em 2021
só se for em dezembro, mas em uma
visão otimista.
SONIA PRASS - AEROSPACE (SC)
O brasileiro deve se empolgar com
passeios ao ar livre no Reino Unido, o
que inclui destinos deferenciados em
unir dados históricos e segurança.
Ficamos felizes com a parceria que
fizemos com novos operadores neste evento. Com alguma esperança,
alguns deles trabalham com reabertura ainda para o segundo semestre
deste ano.
ROBERTO CAMARGO FILHO CAMARGO TURISMO (SP)
Inglaterra e Escócia serão os mais
procurados por nossos viajantes.
Sem dúvida existe uma demanda
represada para esses destinos. O
público quer conhecer a cultura e os
destinos do interior. Tem muito seriado Netflix que mostra bem tempos
antigos do destino, o que vem estimulando a procura.
TATIANE VIDAL - NEWIT (RJ)
O Reino Unido é cenário de produções
que estão em alta entre os usuários
brasileiros de plataformas de streaming, como as séries Bridgerton e
The Crown. Diversos representantes

Centro
Viking
Jorvik

locais apostaram nessa temática
na elaboração de novos produtos
para a retomada. Trata-se do Top
5 de destinos europeus para nossos passageiros. Essa demanda,
atualmente reprimida devido à
pandemia, definitivamente voltará assim que possível. Com a
rapidez no ritmo de vacinação no
Reino Unido, esperamos que a
procura aumente a partir do segundo semestre deste ano.

Pela grande variedade de roteiros no
interior, com passeios por parques,
as Terras Altas na Escócia e alguns
canais onde se podem fazer passeios em barcos também estarão
em voga. Apesar da dificuldade de
prever, talvez possamos contar com
uma possível retomada a partir de
setembro de 2021 e viagens tailormade para brasileiros em Natal e réveillon, se as fronteiras assim permitirem.

CAROLINA PEREIRA TT OPERADORA (SP)
Produtos com segurança higiênica serão muito procurados, e as
viagens em trens para cidades
não tão exploradas na Inglaterra e Escócia poderão ser o foco
dos brasileiros nessa retomada.

JORGE SOUZA - ORINTER (SP)
Roteiros guiados pela Irlanda do
Norte e País de Gales além da Escócia são destinos que sempre empolgam os brasileiros e alguns DMCs
estão trabalhando no conceito de
grupos pequenos. A procura pelo
Reino Unido sempre foi bem ex-
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JABE COELHO - CVC CORP (SP)
Produtos relacionados a temáticas atuais, como filmes e séries com certeza vão inspirar
muitas viagens. Vimos durante o evento que os provedores
locais estão preparados para
bem receber os turistas, mantendo a qualidade e agregando cada vez mais segurança e
conforto ao passageiro.

Foto de Visit Wales

pressiva na Orinter e as agências
sempre fazem questionamentos
sobre a abertura, porque seus
clientes querem viajar. Os fornecedores estão se preparando
para o segundo semestre e 2022
e estão confiantes de que irão
receber uma demanda reprimida. Já temos reserva de hotelaria
para entradas a partir de maio e
junho, acreditamos que teremos
um melhor panorama com a vacinação.

Pentre Ifan, País
de Gales

Bryn Celli Ddu,
País de Gales

ALINE DE CARVALHO ALIS MUNDI (SP)
Brasileiros devem procurar viagens para Escócia, a fim de
apreciar paisagens, castelos remotos e fáceis de serem feitos
de carro. Viagens para casas
históricas e castelos de maneira
geral também são atrativos para
famílias.
Mesmo sem pandemia, o receio
de aglomerações deve perdurar
alguns anos, então centros urbanos devem ficar secundários
e dar lugar a destinos históricos
e de natureza. Aposto também
em viagens de bem estar e autoconhecimento e destinos como
Stonehenge devem se destacar.
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JAMES GIACOMINI DIVERSA TURISMO (SP)
O que deve empolgar os brasileiros são as viagens em grupo, é
uma tradição cultural. Viajar juntos é seguro e divertido. Como
melhores negócios, dentre muitos, eu cito os roteiros escoceses
(Highlands), que têm uma atração muito particular.
THAÍS DOMBROWSKI PREMIER TURISMO (PR)
Acredito que o brasileiro que já
conhece algum destino do Reino Unido irá buscar por roteiros
mais completos e também por
viagens mais independentes
como, por exemplo, explorar um
roteiro de carro. Já o brasileiro
que viaja pela primeira vez, vai
buscar conhecer o que há de
mais clássico como, por exemplo, Londres. Um produto que
adorei é o England Originals,
um roteiro que propõe visitar as
áreas menos exploradas, mas
não menos interessantes das
cidades da Inglaterra.

ANA MARIA
MORESCHI - SCHULTZ (PR)
Em um primeiro momento a procura deve ser por viagens em pequenos grupos e famílias. O Turismo de experiências deve seguir
sendo tendência. Do tradicional ao
temático, os fornecedores locais
estão se preparando para apresentar um leque de produtos que
poderá atender a muitas demandas. Durante o ExploreGB, além
das expectativas dos dois lados,
falamos da preparação para o
pós-andemia. Produtos tradicionais, focados na cultura e história
e produtos temáticos, rock, uísque,
gim, futebol, séries e cinema.n

Luxo e viagens corporativas

DIVERSIFICAÇÃO E PARCERIA
Eduardo e Fernando Vasconcellos,
da Kontik

Duas empresas tradicionais do Turismo
demonstram estratégias diferentes na
pandemia, mas também interseções que
permitiram o anúncio de uma parceria que
resultou na Kontik by Prime. A nova marca vai atender as viagens de lazer de alto
padrão dos clientes C-level da Kontik, especializada em viagens corporativas.
Depois da pandemia, a Prime Tour, de Marina Gouvêa, analisou seu negócio e decidiu focar em apenas três frentes: as viagens de luxo, o programa de consultores
independentes, também em viagens de
luxo, e em eventos e incentivos. Com isso,
descartou a atuação em viagens corporativas e vendeu sua carteira a uma ex-funcionária, Rose Manfrinato.
Já a Kontik fez o oposto, ampliou seu escopo. A TMC já tinha OTA, travel tech, empresa de eventos, entre outros negócios, e
decidiu apostar em duas novas frentes via
Inovents, empresa de live marketing, e a
parceria com a Prime Tour.

Marina Gouvêa, da Prime Tour

A Kontik by Prime seguirá o modelo white
label: os passageiros Kontik terão atendimento exclusivo pela Prime, mas continuarão no ambiente Kontik. “Nós temos
a expertise do atendimento via white label
para outros clientes de luxo e conversando
com a Kontik vimos a oportunidade de um
novo produto. Eles até emitiam os bilhetes
desses clientes no Lazer, mas na hora do
terrestre, das experiências, dos produtos
no destino, eles compravam em outras
empresas”, conta Marina Gouvêa.
“Estamos revendo onde agregar mais valor aos clientes C-level e vendo o lazer se
destacando na pandemia, resgatamos o
desejo de atuar no segmento de luxo, mas
com uma expert no assunto, a Prime, que
para mim é a agência referência em viagens de luxo no Brasil. Os interesses coincidiram e nasceu a Kontik by Prime”, adicionou Fernando Vasconcellos, da Kontik.
O lançamento oficial será no dia 26 de
março.n
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Lacte 16

Beatrice Teizen

REINVENTADO PARA
A NOVA REALIDADE

Álvaro Real, diretor da Bravart

Marcado como o último grande evento do
setor de Turismo do ano de 2020, antes
de ser decretada a pandemia do novo coronavírus, o Lacte reuniu milhares de profissionais do segmento para debater as
viagens e os eventos corporativos. O que
ninguém imaginava é que, depois disso,
seriam meses de quarentena, de isolamento social e de restrições a encontros.
O mercado inteiro precisou se reinventar, assim como a 16ª edição do evento
da Alagev. Para começar, a associação
ampliou a comunidade de participantes,
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incorporando atividades profissionais
e fornecedores da América Latina, com
transmissão em português e espanhol.
Além disso, a jornada do L²ACTE² - Potência Transformadora começou ainda
em 2020, com eventos pop-up em formato digital e gratuito.
Depois disso, foi a vez dos Speed Meetings, em fevereiro, que promoveram reuniões de cinco minutos de duração com
hosted buyers das áreas de Viagens,
Eventos, Mobility, Facility e RH. De 22 de
fevereiro a 5 de março foi a vez da Expo

Caio Casseb, cofundador da
Scoop & Co e da Descola

Lacte, uma feira virtual para expositores e visitantes em um ambiente interativo e com a utilização de gamificação.
O evento principal foi realizado nos
dias 1º, 3 e 5 de março, em formato
híbrido e no conceito de Multi Hub –
acontecendo simultaneamente em
dois lugares, como foi no dia 3, sendo
transmitido do Club Med Lake Paradise (em Mogi das Cruzes, São Paulo) e
do Club Med Rio das Pedras (em Mangaratiba, no Rio de Janeiro). Cada dia
focou em um tema: Viagens Corporativas, Mice e Mobility and Beyond, respectivamente.
“Vamos falar da potência transformadora que nos reúne aqui, dos negócios,
da pandemia e da gente. Reconhecer
nossas vitórias, celebrar as coisas
boas e saber que o show tem de continuar. Tem sido uma jornada e tanto
e é ótimo estar reunido em prol da
transformação do nosso setor”, disse
a presidente da Alagev, Roberta Moreno, durante a abertura, no dia 1º.
APRENDIZADOS E
TRANSFORMAÇÕES
Como a gestão de viagens se transformou diante da pandemia de covid-19?
Quais foram os aprendizados de um
ano insano para os deslocamentos

corporativos? O que os gestores de
viagens precisaram adaptar e adicionar à rotina já atribulada?
“A pandemia mexeu na nossa zona
de conforto, em tudo que vínhamos
fazendo. Surgiu uma série de inquietudes tanto de ordem pessoal, quanto
de profissional, sobre se manter empregado e atualizado. Qual o novo papel do gestor, o que vai acontecer com
as nossas funções, o que fazemos
agora na crise e depois? É o momento
de arrumar a casa, entender por onde
começar e quais são as ferramentas e
desafios para continuarmos atuantes
no nosso mercado”, afirmou o gestor
de Viagens para América Latina da
IBM, Marcel Frigeira.
A covid-19 acelerou muitos processos
e a discussão de como transformar o
travel manager em protagonista, em
sair do papel de dependência na indústria e de ajudar a construir as soluções
para o dia a dia deste profissional. De
construir junto, com o mercado, e sair
do campo da reação, da reclamação,
e correr atrás do que é identificado
como uma dor e necessidade.
A crise trouxe também a realidade
que já estava se aproximando em um
ritmo mais lento, onde as atividades
operacionais estavam com os dias
contados, sendo substituídas pela tec10 a 16 de março de 2021 — PANROTAS

27

nologia. Com as reuniões virtuais e o
home office, resistências foram deixadas para trás e este é o momento
de falar da verdadeira consultoria,
de adotar tecnologias que agregam
conteúdos e que dão a sensação de
liberdade ao viajante. Viajante este
que, hoje, não está podendo viajar a
trabalho, mas pode cumprir suas tarefas profissionais remotamente de
onde quiser.
“Já falávamos antes e já estávamos
nesse movimento do bleisure, que
não era uma tendência, mas algo
para ficar. Agora, as ‘viagens sem rótulo’ são o reflexo da conectividade,
de poder trabalhar de outro lugar. Na
nossa política de viagens, por exemplo, temos estruturado desde como
atender, temos todas as regras claras. Entendemos que hoje isso faz
parte, as pessoas estão trabalhando
de qualquer lugar, então precisamos
voltar para a nossa política para normatizar isso”, explicou a gestora de
Viagens do Ebanx, Andrea Matos.
STORYTELLING
EMBALANDO EVENTOS
Não só por conta das câmeras dos
eventos digitais, diante da pandemia, mas o conceito de storytelling
para embalar os eventos já é uma
necessidade de mercado antiga e
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vem se mostrando cada vez mais
necessário. Ao criar um encontro,
para conseguir transmitir a mensagem desejada, é importante ter um
planejamento narrativo, pensando
em como passar a história de forma
estratégica.
“Para um evento consideramos cinco pontos: perfil da audiência, objetivos, mensagem principal, tom e
tempo. Além disso, algo que já vem
acontecendo há algum tempo é que,
agora, lidamos com uma plateia extremamente diversa. Com a digitalização, ainda mais. Por isso temos
de tomar muito cuidado com a comunicação não agressiva, para não
desconectar a audiência e atingir, de
fato, quem queremos”, explicou o diretor da Bravart, Álvaro Real, durante
um dos painéis.
Aplicar o storytelling requer três elementos-chave, que são:
1 Audiência no centro – com quem
o evento vai falar?
2 Planejamento narrativo – o que
será falado?
3 E o próprio storytelling – como
embalar tudo isso para gerar sensações?
O primeiro ponto leva em consideração a idade, a bagagem cultural, a
visão demográfica, nível de conhecimento do tema a ser apresentado,

Tricia Neves, da Mapie,
moderou painel com Andrea
Matos, do Ebanx, Marcel
Frigeira, da IBM, e Carolina
Ferreira, da Arcelor Mittal

histórico de eventos anteriores e o tom de
fala. Já o segundo foca no perfil da audiência
mais o contexto, que traz o histórico da relação dos participantes com o evento.
Conhecer as profissões dos participantes, o
objetivo que o evento quer passar, do que as
pessoas precisam lembrar ao fim do encontro, a forma como a história será contada e o
tempo que toda a narrativa deve durar são os
elementos para um encontro bem-sucedido.
“Ao planejar um evento, considere que a audiência e contexto são os pontos de partida.
Trabalhem em ecossistema, com a agência,
executivos e produtores. Invista muito em audiovisual, já que o estímulo visual do que guardamos em eventos digitais está na tela. Com
tudo amarrado, respeitando a linha narrativa,
reforçando as mensagens-chave, dando pausas e alívios, a retenção da audiência é grande
e o sucesso do evento também”, finalizou.
RELEVÂNCIA NO MUNDO DIGITAL
Como se manter relevante em um mundo dominado pela tecnologia? Qual posicionamento tomar diante do avanço dos recursos tecnológicos e de uma realidade cada vez mais
diferente da do passado? Este foi o tema do
painel que fechou o segundo dia de Lacte 16,
na quarta-feira, 3 de março.
De acordo com o cofundador da Scoop & Co
e da Descola, Caio Casseb, uma das melhores
hipóteses para navegar de maneira expressiva neste cenário é construindo um mindset
de empreendedor. Mentalidade esta que mais
tem a ver com postura e conhecimento do
que um conhecimento técnico em si.
“Vivemos na era da exponencialidade, em um
mundo de alta conexão e alta conectividade,
saindo do centralizado e passando para algo
mais descentralizado, onde tudo é horizontal,
com um fluxo de informações que faz com
que a mudança de comportamento das pessoas e dos mercados aconteça de maneira
muito mais rápida, já que não há barreiras
nem limites. Por isso é preciso mudar nosso
mindset, inserindo um pouco dos comportamentos empreendedores”, pontuou.
Seguir este conceito não quer dizer necessariamente empreender para ter uma mentalidade empreendedora. E, sim, conhecer a
si mesmo e mudar condutas antigas. Acabar com o pensamento fixo de achar que as
coisas não podem ser alteradas e trabalhar o
raciocínio de que é possível se reinventar totalmente para mudar o jogo. É preciso ter em
mente que não é necessário ter uma empresa
ou uma técnica para realizar isso.

“Além de mudar o comportamento, é importante também quebrar barreiras invisíveis,
aquelas coisas que estão nos bloqueando a
fazer essas mudanças. Nós vamos nos tornar mais relevantes na tecnologia se agregarmos conhecimento empreendedor, nos
tornando preparados para aquilo que é mais
importante, que é a mudança. A coisa certa
é que o mundo vai se transformar, por isso é
preciso ter um mindset flexível, corajoso e de
aprendizado, como os empreendedores têm”,
finalizou Casseb.
PAPER PARA O MERCADO
Falar de eventos corporativos em um momento que continua delicado da pandemia de
covid-19 é falar de futurologia. Ainda é difícil
fazer grandes previsões, estimar quando será
a verdadeira retomada ou como os encontros
serão, de fato, daqui para frente. Mas é possível discutir entre os players do mercado os
principais aprendizados, fornecer caminhos e
possibilidades e tentar trazer um mínimo de
clareza para o setor. E este é o objetivo do paper que a Alagev está produzindo e lançará no
final deste mês.
“Formamos um grupo de profissionais do
segmento para trazer essa referência, criando um material de forma colaborativa não
com uma resposta final, mas, sim, com uma
fotografia do que poderá acontecer com os
eventos. Saber onde estão as prioridades
dentro das empresas, o foco, o que os gestores aprenderam... É tempo dos profissionais
se reposicionarem, de fazerem a virada, de
romper muita coisa e estamos dispostos a
isso”, afirmou o gestor de Eventos e Viagens
para Brasil e América Latina da Roche, Rodrigo Cezar.
A dinâmica inicial foi criar um conteúdo
para divulgar hipóteses, que estão sendo
discutidas com esse primeiro grupo e que
serão debatidas com outros especialistas.
Os meeting planners que quiserem contribuir com a elaboração podem entrar em
contato com a Alagev para participar da
construção do material.
“Nossa finalidade como entidade em liderar isso junto com as pessoas é de ter uma
comunicação e contribuir com o mercado.
Queremos que este seja um material elaborado e pautado para que as empresas
possam utilizar para debates internos e tomada de decisão, dando subsídios para outros stakeholders das corporações”, contou
o diretor financeiro da associação, Gustavo
Elbaum. n
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