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Qual  fo i  a  melhor fe i ra de Tur ismo de que você part ic ipou este ano? A WTM 
Lat in America,  lá  nos idos de abr i l ,  a inda bem próximo da onda de ômicron 
do começo do ano? A Abav Expo de Recife ,  estreando um modelo i t inerante 
f inalmente sem máscaras? A recente Festur is  Gramado,  com a concentração 
de prof issionais no pequeno grande dest ino do Sul  do País? Ou você aposta 
nos modelos menores,  regionais ou nichados,  como a ILTM, a Abav Travel  SP, 
o Salão Paranaense de Tur ismo,  o Lacte ou a BTM? Talvez pref i ra os tre ina-
mentos de dest inos e operadoras em hotéis ou de dia inteiro. . .  Ou os eventos 
internacionais ,  como a Fi tur,  IPW ou a WTM Londres. 
Se abr i rmos uma votação,  todas essas,  e  outras mais ,  receberão votos e defe-
sas acaloradas.  Pois o resultado da fe ira depende muito s im do organizador, 
mas bastante ainda dos v is i tantes,  do momento do mercado,  da economia,  do 
local  escolhido,  das escolhas sobre como aproveitar  o evento. . .  Não é uma 
equação fáci l ,  mas é quase impossível  v is i tar  qualquer uma das fe iras c i tadas 
e não achar negócios e produtos interessantes,  renovar contatos e parcer ias , 
acrescentar  conhecimento e o que vender a seus cl ientes.
Fato é que as fe iras retornaram bem nesse pr imeiro ano de quase normal ida-
de e mostraram que 2023 promete ser  a consol idação do que deu mais certo , 
com a correção das falhas que inevitavelmente ocorreram este ano,  um ano de 
retomada,  reformulações e testes.
O Festur is  Gramado simbol izou o amadurecimento da volta dos eventos no 
decorrer  do ano:  das fe iras ainda com certas restr ições,  do públ ico ainda te-
meroso,  chegamos a uma normal idade diferente ,  escaldada,  mas muito certa 
de que em 2023 tudo será di ferente e melhor.
Se por um lado o sucesso do Festur is  ressalta qual idades como o públ ico qua-
l i f icado,  a  c idade tur íst ica e a diversidade de at iv idades e produtos,  também 
levanta questões que precisam ser  resolv idas (tanto em Gramado como nos 
demais eventos,  que já  destacamos aqui  na Revista PANROTAS).

FEIRAS FECHAM 
CICLO DE DESAFIOS 

COM SALDO POSITIVO

Editorial
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Artur Luiz Andrade 
Editor-chefe e Chief Communication Officer da PANROTAS

artur@panrotas.com.br

O alto custo para expor ou v is i tar  a fe i ra de Gramado é um desaf io.  Sim, 
a al ta demanda do dest ino (que agora in ic ia o Natal  Luz)  faz os preços do 
dest ino disparar,  mas isso afeta os planos dos organizadores e part ic ipan-
tes de eventos.  Um dest ino caro cont inuará recebendo a mesma quant idade 
de eventos? Também houve gargalos de infraestrutura (uma hora e meia 
para sair  de carro do pavi lhão de fe iras ,  é  sér io isso,  Gramado?)  e  a repet i-
ção de temas e lançamentos (então,  estamos supondo que temos de esco-
lher  uma feira apenas e apostar  na regional ização) .
Nada que Marta Rossi  e  Eduardo Zorzanel lo já  não estejam pensando em 
como solucionar,  para se somar aos êxitos do Festur is ,  que vão desde o 
prof issional ismo ao acolhimento,  das áreas temáticas,  como a de luxo,  à 
amizade com os players de todo o Brasi l .
Cada um tem sua fe ira prefer ida em 2022 e comemoramos esse retorno 
tr iunfal ,  esperado e com cicatr izes.  Para 2023,  nossa memória com certeza 
cont inuará tentando apagar os anos de pandemia e nossa exigência aumen-
tará.  Há lugar para todas essas fe iras? Sim. No mesmo formato e com as 
mesmas estratégias de 2022? Talvez não.  E nós do trade estaremos mais 
uma vez em quase todas elas para cont inuar fazendo negócios,  t rocando 
exper iências e fazendo o Tur ismo ocupar o lugar que merece? Com certeza.
Pelos corredores,  nos eventos parale los ou na pausa do cafezinho,  nos es-
tandes e salas de capacitação,  nos momentos pelas c idades ou mesmo nos 
aviões. . .  a  gente se vê nas fe iras do Tur ismo brasi le i ro.  Até lá .
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PRESENTE PARA 
A RETOMADA

Festuris 2022
Rodrigo Vieira, Filip Calixto e Karina Cedeño – Gramado (RS)

N o dia 11 de novembro, o 
Festuris enviou um e-mail 
a todos os participantes 
da edição de 2022 os con-

vidando a emitir um certificado 
de presença na feira. Quem o fi-
zer, terá em mãos o comprovan-
te de uma edição histórica, uma 
maneira emblemática de fechar 
um ano de retomada. 
A indústria de Turismo esquen-
tou a fria Serra Gaúcha na pri-
meira semana de novembro com 
a realização do evento. A última 
grande feira anual do setor no 
Brasil encerrou de maneira efer-
vescente, com uma mensagem 
de otimismo aos profissionais de 
toda cadeia produtiva. 

Muitas das maiores empresas de 
Turismo do País, além de nomes 
internacionais, marcaram pre-
sença com seus principais líde-
res e tomadores de decisão. O 
setor tem pressa em retomar, e 
o Festuris foi o espaço para en-
cerrar um 2022 de alívio e abrir 
caminho para um 2023 de pros-
peridade. 
Os responsáveis pela feira, 
Marta Rossi e Eduardo Zorza-
nello, da Rossi e Zorzanello, 
destacaram o crescimento e 
a força do evento desde a sua 
primeira edição. “São 34 anos 
que ocupamos este espaço e as 
emoções se repetem na mesma 
intensidade, como se fosse nos-

Eduardo Zorzanello e Marta Rossi, 
organizadores do Festuris
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sa primeira manifestação”, afirmou Marta, 
antes de lembrar o momento que o setor 
viveu nos dois últimos anos em decorrên-
cia da pandemia de covid-19. Citou ainda 
que o momento é de união de todos em 
prol do País.
O calendário de eventos paralelos refletiu 
a sede por negócios. Desde a quinta-fei-
ra, a Integração Trade já se juntava com 
Disney Destinations e outros fornecedores 
para atrair a atenção de agentes de via-
gens e parceiros. Isso sem contar a Via-
gensPromo, que desde o domingo (30 de 
outubro) já levou um voo fretado com mais 
de 150 profissionais para um famtur na 
lotada Serra Gaúcha e aproveitar a reali-
zação do Festuris. Rede Laghetto, Grupo 
Leceres, Accor, CVC Corp, BeFly e outras 
empresas realizaram eventos, reuniões e 
passeios que movimentaram a região. 
O 34º Festuris foi considerado o maior e 
melhor entre todos os outros. Registrou 
crescimento de 120% em relação a 2021, 
16% comparado com 2019, mais de 2,7 mil 
marcas em exposição, 12,5 mil inscritos 
e mais de 40 destinos internacionais. Os 
dois pavilhões do Serra Park nunca esti-
veram tão cheios e, por falar nisso, há de 
ser registrada a dificuldade para deixar o 
pavilhão no primeiro dia de feira, algo que 
para o ano que vem não pode se repetir. Em 
2023, o evento será 9 a 12 de novembro.
A seguir, veja em ordem alfabética alguns 
destaques do Festuris. 

Abertura do Festuris 2022

Festuris 2022 recebeu 
mais de 12 mil 

profissionais
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A Abreu destacou, durante o Fes-
turis 2022, destinos que serão ten-
dência para o ano que vem. Eles se 
destacam pela oferta gastronômi-
ca, pela natureza, pelas novidades 
que trazem e pela curiosidade que 
despertam nos turistas: São Pau-
lo, Nova York, Suíça, Reino Unido, 
Peru, Califórnia, Mendoza, Nova 
Zelândia, Costa Rica, Patagônia e 
Rota das Emoções.

A Affinity registrou, de janeiro a 
outubro deste ano, um aumento 
de 250% nas vendas em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
No comparado com o pré-pande-
mia, o resultado foi 25% superior.

Espaço Luxury, uma 
das principais áreas 

do Festuris

ABREU

AFFINITY

O diretor geral da Affinity, 
José Carlos Menezes
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Com grande participação no Festuris, a Ar-
gentina mostrou durante a feira que já re-
cuperou 64% do volume de turistas brasilei-
ros que tinha no mesmo período de 2019, de 
acordo com o secretário executivo do Institu-
to Nacional de Promoção Turística (Inprotur) 
da Argentina, Ricardo Sosa.

Ainda com metade da malha aérea que re-
cebia antes da pandemia, Aruba, no Caribe, 
já consegue ter números surpreendentes de 
turistas recebidos. De acordo com o CEO da 
Vitrine Global, empresa que representa Aruba 
no Brasil, Carlos Henrique Barbosa, apenas no 
décimo mês do ano, o número de brasileiros 
chegando à ilha já superou a meta pretendida 
para o ano. Em outubro foram mais de 7,7 mil 
turistas brasileiros recebidos, contra o índice 
anual pretendido, que era de 7,5 mil.

A presença de Sylvio Ferraz foi o 
maior destaque da BeFly na feira, 
ao lado da festa que a empresa 
fez ao fim do primeiro dia de feira, 
com direito a churrasco e cerveja. 
Cuidar de fornecedor, rede de fran-
quias, cliente final, agente de via-
gens, tudo inserido em um jeito di-
ferente de fazer Turismo. Essa é a 
expectativa de Ferraz com a BeFly 
e da BeFly com Ferraz.

ARGENTINA

ARUBA

BEFLY

Sylvio Ferraz, Marcelo Cohen e 
Luciano Guimarães
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Novembro de 2022 será o melhor 
mês da história da Coris. A pro-
jeção é feita pelo CEO da com-
panhia, Luiz Gustavo da Costa. A 
empresa de seguro viagem tem 
no penúltimo mês seu melhor re-
sultado em todos os anos desde 
2019, e em 2022, no contexto de 
retomada do Turismo, a linha do 
gráfico de vendas da Coris deve 
ultrapassar todas as outras.

A Unidade B2B da CVC Corp des-
tacou, durante o Festuris, seus 
voos exclusivos para destinos 
nacionais, com a oferta de mais 
de 50 mil assentos no período de 
dezembro deste ano a fevereiro 
do ano que vem. Os voos exclu-
sivos atenderão os principais 
destinos do Nordeste, além de 
Porto Alegre.
“Outro destaque é o nosso siste-
ma on-line para reserva de cru-
zeiros, que já conta com 14 mil 
agentes de viagens cadastra-
dos”, comenta o diretor de Ven-
das para a Unidade B2B da CVC 
Corp, Márvio Mansur. Ele tam-
bém cita a Travel Friday, que traz 
ativações diárias de promoções 
para o segmento de lazer e para 
o corporativo. 

Agentes de viagens ligados à Integração 
Trade terão agora uma série de novas op-
ções em produtos. O combo de novidades 
está disponível graças a uma parceria anun-
ciada no Festuris com a Diversa Turismo. O 
acordo terá com consequência a monta-
gem de produtos exclusivos para agentes 
Integração. Com a parceria os produtos da 
operadora poderão alcançar mais de 3,5 mil 
profissionais que estão atualmente traba-
lhando junto à Integração Trade.

CORIS

CVC CORP

DIVERSA TURISMO

Luiz Gustavo da Costa, CEO da 
Coris, no Festuris 2022

O acordo entre Diversa Turismo e Integração Trade foi anunciado durante o Festuris  
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O Grupo Leceres está celebrando o 
primeiro ano do Portal do Agente, que 
já conta com 1.158 agentes de viagens 
inscritos. “Nesse portal o profissional 
encontra tudo o que precisa saber e 
tem acesso a todas as informações 
técnicas dos hotéis, além de ações 
promocionais, treinamentos, fotos, ví-
deos e diversos tipos de conteúdo que 
ele pode baixar”, comenta o diretor co-
mercial do grupo, Rodrigo Vaz.

Consolidado em Balneário Camboriú 
(SC), o Grupo Oceanic, do ramo de 
entretenimento e parques, está che-
gando em Gramado (RS). A empresa 
destacou durante o Festuris 2022, 
na Serra Gaúcha, a abertura de dois 
empreendimentos: Space Adventure e 
Gramado Aquarium.

GRUPO LECERES

GRUPO OCEANIC

O diretor comercial 
do Grupo Leceres, 

Rodrigo Voz

Ana Cirico e Mano Neves, 
do Grupo Oceanic
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A GTA - Global Travel Assistance 
anunciou a renovação, por mais um 
mês, de todas as promoções que esta-
vam vigentes em outubro. Os clientes 
da empresa terão, portanto, mais um 
período para aproveitar a campanha 
de descontos para vacinados contra 
a covid-19 e os preços promocionais 
para viajantes com mais de 65 anos, 
por exemplo.

A HotelDO recebeu parceiros e agen-
tes de viagens para apresentar as no-
vidades da empresa, como uma nova 
funcionalidade no site, locação de re-
sidências por temporada e abertura de 
vagas no time. A plataforma de ven-
das da empresa acaba de ganhar uma 
nova funcionalidade, com uma seção 
exclusiva para promoções e ofertas. 
Outra aposta da HotelDO é a amplia-
ção do portfólio de produtos, com a 
inclusão de um botão exclusivo para 
aluguel de residências por temporada.

O Grupo Iberostar promoveu no Fes-
turis a Iberostar Sale, uma promoção 
com descontos especiais de até 40% 
nos hotéis da rede no Caribe para via-
gens até outubro de 2023. Essa ação 
traz ainda um benefício para os agen-
tes de viagens cadastrados no pro-
grama de fidelidade Star Agents, que 
terão seus pontos triplicados durante 
o período.

GTA

HOTELDO

IBEROSTAR

Rogério Esteves, 
coordenador Nacional de 

Vendas da GTA

Dorival Ubertini, Mariana Verdini, Maria Beatriz Azambuja, 
João Abegão e Helena Costa no estande da Iberostar
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No dia de abertura do Festuris 2022 
o grupo Integração Trade uniu parte 
de seus parceiros para celebrar um 
ano cheio de oportunidades. A festa 
aconteceu no espaço de eventos do 
Wish Serrano, em Gramado, e atraiu 
parte dos agentes parceiros que fo-
ram à Serra Gaúcha para os dois dias 
da feira. Disney Destinations, Tap e  
BestBuy foram alguns dos parceiros 
da Integração Trade nesta ação.

O Festuris foi especialmente impor-
tante para Latam Airlines e Delta Air 
Lines. Isso porque é a primeira feira de 
Turismo no Brasil após a aprovação da 
tão esperada joint-venture (JV) entre a 
companhia brasileira e a norte-ameri-
cana.

O Mato Grosso do Sul lançou oficial-
mente, em parceria com o Sebrae 
MS, a Rota Gastronômica Pantaneira, 
novo produto de experiência que dá 
destaque à gastronomia local. A Rota 
Gastronômica Pantaneira levará a dez 
pousadas da região pratos desenvolvi-
dos pelos chefs Paulo Machado e Moa-
cir Sobral, com o intuito de apresentar 
aos turistas a gastronomia pantaneira, 
da qual fazem parte iguarias como o 
macarrão pantaneiro e a chipa.

INTEGRAÇÃO 
TRADE

LATAM 
E DELTA

MATO GROSSO 
DO SUL

Equipe Integração 
Trade com Bárbara 

Modenesi, da Disney 
Destinations

Danillo Barbizan, gerente de Vendas da Delta no Brasil, e Aline Mafra, diretora comercial da Latam Brasil

Karla Cavalcanti (Fundtur MS), o chef do Instituto Paulo Machado, Lucas Caslu, Isabella Fernandes (Sebrae MS) e Bruno Wendling (Fundtur MS)



Feriado de 15 de Novembro:
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Desde que foi lançada, em julho deste 
ano, a The Signature Level, nova ca-
tegoria premium do Grand Palladium 
Imbassai, já teve uma boa aceitação 
dos hóspedes, de acordo com a direto-
ra comercial do Palladium Hotel Group 
para o Brasil, Carollina Abud. De acordo 
com ela, a questão do visto mexicano 
impactou as vendas de Caribe da rede 
hoteleira, que passou a divulgar outros 
destinos para os hóspedes que que-
riam ir para o Caribe, como Punta Cana.

O Festuris 2022 foi mais uma ocasião 
em que St.Pete/Clearwater marcou sua 
presença e reforçou seus laços com 
agentes de viagens e operadores brasi-
leiros. O destino da Flórida tem o Brasil 
como um de seus principais mercados 
internacionais e é uma ótima alterna-
tiva para quem viaja à Flórida. Andrea 
Gabel, representante de St.Pete/Clear-
water, veio ao Brasil para compor o es-
tande agregado do Visit Florida. 

Aproveitando a presença de compa-
nhias de alcance nacional no Festuris 
2022, a rede Laghetto de Hotéis e a 
Brocker Turismo receberam parceiros 
de todo o Brasil e de diversos nichos 
em um almoço. O cardápio do evento 
foi definido pela programação do hotel 
anfitrião, o Laghetto Viverone Canela, 
que tradicionalmente serve feijoadas 
às sextas-feiras.

PALLADIUM 
HOTEL GROUP

ST. PETE/
CLEARWATER

REDE LAGHETTO 
E BROCKER 
TURISMO

A diretora comercial do Palladium Hotel Group para o Brasil, Carollina Abud

Equipes de Laghetto Hotéis e Brocker Turismo

Andrea Gabel, 
representante do 

Turismo de St. 
Petersburg/Clearwater
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O diretor sênior de Vendas e Distri-
buição da Tap Air Portugal, Frederic 
Gossot, foi ao 34º Festuris ao lado do 
diretor da companhia aérea no País, 
Carlos Antunes. Em Gramado (RS), a 
Tap buscou mostrar ao trade brasileiro 
o incremento de frequências que fará 
a partir da última semana do ano, além 
de seus principais produtos, como as 
cabines executivas e serviços de luxo.

A ViagensPromo aproveitou seu me-
gafam para levar os mais de 150 agen-
tes de viagens ao Festuris. Na sexta, 
as atividades começaram pela manhã, 
com um passeio pelo Acquamotion, 
o primeiro parque aquático coberto e 
temático do Brasil, para em seguida 
chegar ao pavilhão.

Viajantes que escolherem um dos re-
sorts Vila Galé no Brasil como destino 
durante o verão poderão conferir uma 
novidade da empresa. A companhia 
ampliou a oferta de rótulos de cerveja 
disponíveis em todas os empreendi-
mentos de lazer.

TAP AIR 
PORTUGAL

VIAGENSPROMO

VILA GALÉ

Frederic Gossot e Carlos Antunes, da TAP

A agenda da sexta-feira começou com um passeio pelo Acquamotion

Gonçalo Rebelo de 
Almeida, CEO do grupo 

Vila Galé, no Festuris 
2022
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O Wyndham Olímpia, no interior de São 
Paulo, destacou em primeira mão no 
Festuris 2022 o lançamento de nova 
suíte temática. Será de dinossauro, o 
que, na visão da diretora de Marketing 
e Vendas do resort, Michele Tavares, 
agrada a um público de todas as ida-
des, que é mesmo a proposta do em-
preendimento em si. A executiva con-
ta que o hotel vive um bom momento 
nesta retomada, com desempenho po-
sitivo em todos os indicadores.

Durante os dois dias de Festuris, 
a PANROTAS sorteou, em parceria 
com Disney Destinations e Turis-
mo da Catalunha, alguns prêmios 
para agentes de viagens e partici-
pantes do evento que passaram 
pelo estande.
Bolsas com itens Disney e uma 
cesta com produtos típicos da Ca-
talunha foram entregue. Os ven-
cedores tiveram que seguir regras 
de postagens em redes sociais e 
responder questões de um quiz.

WYNDHAM 
OLÍMPIA

PANROTAS

Ilka Padula e 
Michele Tavares

Bárbara Modenesi, da Disney 
Destinations, e Sandra Borin, 
da TZ Viagens

José Guilherme Alcorta, da PANROTAS, 
e Herica Costa, da HCTour
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Caroline Kleyn, da Dial 
Tour, e Gabriel Cruz, do 
Turismo da Catalunha

Bárbara Modenesi, da 
Disney Destinations, 

e Paula Barreto, da 
Factour Viagens

José Guilherme Alcorta, da PANROTAS, e 
Betina Taborda, da TZ Viagens

Gabriel Cruz, do Turismo da Catalunha, Priscila Zarichta, da Integração 
Trade, e José Guilherme Alcorta, da PANROTAS

Bárbara Modenesi, da 
Disney Destinations, e 

Milena Cardoso



20 PANROTAS — 10 a 16 de outubro de 2022

FLASHES
FESTURIS

Alessandra Cardoso, da Air Europa

Luciano Guimarães, Flávia Possani, Marcelo Cohen e Sylvio Ferraz, da BeFly

Maria Laura Pierini, do Turismo de Buenos Aires

João dos Santos, Adriana Boeckh, Ronnie Correa, Márcia Amoedo, 
João Carlos Schroder e Fábio Machado, da Abreutur

Eduardha Borin, Cristina Yoshida, Daniel Bicudo, Anderson Serafim, 
Kleber Sanches e Izabella Lessa, da Azul Linhas Aéreas

Juliana Balancin, Nice Van Oorschot, Fernando Gimenez e 
Guilherme Carrera, da Best Buy Travel

Fernanda Dominicis e Marco Oliva, do Club Med
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André Domiciano, Claudia Brito, Luiz Gustavo Costa e Tais Mahalem, da Coris

Janaina Araujo e Hugo Clarinda, do Turismo de Curaçao

Giselle Melo, Danillo Barbizan e Cesar Ciconet, da Delta Air Lines

FLASHES
FESTURIS

Aline Lopes e Vanessa Paganelli, da CNC

Andressa Noll, Sandra Scarasati e Priscila Cachuba, do Costão do Santinho

Roberto Aufieri, Fabrizio Cavallini e Marcelo Sacchitiello, da CVC Corp

Felipe Lemos e Flávia Zulzke, dos Hotéis Deville
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Rafaela Linacre e Adriana Fredericce, da Diversa, Ana Rita Salgado, do 
Turismo do Rio Grande do Norte, Sagui, da Diversa, Bianca Campitelli, do 
Turismo do Rio Grande do Norte, e George Costa, da Luck Turismo

Família Louro: Rogério, Afonso e Flávio, da E-HTL

Jonathan Wommer, Patrícia Jacobsen, Ana Figueiredo e Peter Weber, 
da Europlus

Bruno Wendling, do Fundtur-MS

Karen Harumi, da Discover The World

Movimentação no estande do Rio Grande do Norte

Felipe Gonzalez, da Cassino Tour, José Ocaranza, Cleverson Teixeira, da Movie 
Cars, e Lucas Teixeira de Almeida, da Kattamaram Foz do Iguaçu

FLASHES
FESTURIS
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Arnaldo Valenhes, Annick Genies, Lilia Melo, Eduardo Bernardes, 
Tânia Cristina, Marcelo Schultz e Gisela Viellas, da Gol

Rodrigo Vaz, Patrícia Lemos, Alexander Borges, Fernanda Oliveira, 
Doria Alves e Pablo Torres, todos do Grupo Leceres

Eduardo Santos, Rogério Esteves, Catiusca Kirsch e Paulo Queiroz, da GTA

Carmen Servi, Márcio Nogueira e Franciele Gusso, da HotelDO

Vander Peniche, Deise Gomes, Kezya Lima, Ana Luiza Kunkz, Ana 
Alles, Fernando Vasconcelos e Jouber Ferreira, da Gramado Parks

Mano Neves, do Grupo Oceanic

Tiago Grandizoli, Aretha Goulart e Valdir Miranda, da British/Iberia

FLASHES
FESTURIS
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Dorival Ubertini, Mariana Verdini, Maria Beatriz Azambuja, 
João Abegão e Helena Costa, da Iberostar

Paulo Henrique Pires, Luiz Augusto, Charles Strzalkowski, 
Mairi Daldon e Lucas Pires, da Localiza

Tayane Turra e Raul Monteiro, da Meliá Hotels International

Eliz Silva, Márcio Genaro, Paula Sperle e Janiária Rodrigues, da MSC

Parte da equipe da Latam Airlines no Festuris 2022

Amanda Gamero e Sérgio Vianna, da Lusanova

Peter Mangabeira, da Pampulha Viagens

FLASHES
FESTURIS
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Roberto Sanches e Jorge Souza, da Orinter
Gustavo Benetti, da NCL

Karina Chaves, Daniel, Carollina Abud e Debora Spada, do Palladium Hotel Group

Drigo Macedo, Sabrina Moretti e Giulianne Orçati, da R11 Travel

Fernando Sampaio, Marcella Keller e Gustavo Hahn, da Outsider Tours

Alex Bernardes, Christina Kler e Tilda Tornkvist, do Turismo de Ras Al Khaimah

FLASHES
FESTURIS
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Melisa Alvarez, Carla Cecchele e Glaucia Barbosa, da RCD Hotels

Peter Weber e Élis Rodrigues, da Skyteam Consolidadora

Carlos Antunes e Suelda Vicente, da Tap

Daniel Rocha, do Turismo de The Palm Beaches

Carolina Massocato, da rede Sandos

Elenice Zaparoli, da Setur-SP

Débora Reis e Tainá Delgado, da Rede Tauá

FLASHES
FESTURIS
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Fanny Gottschalk, Ines Melo e Adriano Pereira, da Unav

Renato Alves e Thiago Benatti, da ViagensPromo

Carlos Henrique Barbosa, da Vitrine Global

Clara Campos, da Minor Hotels, e Fernanda Moliterno, 
da Tivoli Praia do Forte

Joyce Cordeiro, Turismo de St Martin, Tatiana Carvalho, do Turismo 
de Dubai, Lizandra Pajak, da Aviareps, Rafaela Gross Brown, do Visit 
Florida, e Denis Ribeiro, da Aviareps

Trinidad Rodriguez, Roque Baudean e Kristina Bula, do Turismo do Uruguai

FLASHES
FESTURIS
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OS GRANDES 
VENDEDORES 
DE SEGURANÇA

Melhores Promotores de Vendas – Seguro Viagem
Rodrigo Vieira

Se tem um setor que saiu fortalecido da pandemia 
de covid-19, é o de seguro viagem. Antes da pan-
demia, grande parte dos consumidores não via 
necessidade em viajar protegido ou, na melhor 

das hipóteses, deixava para última hora a compra de 
sua apólice. Agora, passados os períodos pandêmicos 
mais críticos, o próprio viajante está se recusando a via-
jar sem um voucher e está mais consciente de que o 
custo de uma proteção é mínimo perto do prejuízo que 
pode ter caso haja algum problema durante sua jornada. 
Para o setor de seguro viagem, os prós da crise foram 
maiores do que os contras, e a retomada é tão gran-
de que os números de 2019 já foram superados na 
maioria das empresas. O cenário é positivo em 2022 e 
otimista para 2023, mas tudo isso não acontece sem 
que o setor tenha sofrido. 
"Tive de sair do Turismo por um tempo. Fiquei um 
ano fora e voltei no fim do ano passado, já quando o 
setor reaquecia, afinal em algum momento o Turis-
mo tinha de voltar. E de fato, 2022 foi um ano incom-
parável." As palavras são da campeã na eleição de 
Melhores Promotores do Turismo de São Paulo. Ca-
rol Trindade, da GTA, foi a mais votada pelos agen-
tes de viagens, em uma das disputas mais aperta-
das entre todas as categorias. "O Turismo é minha 
paixão. Quando saí do setor, trabalhei por conta pró-
pria em outro ramo, mas quando a retomada deu as 
caras, voltar a fazer o que gosto me seduziu."  Preva-
leceu a experiência de 20 anos de Carolina Trindade 
na indústria, e a GTA a repatriou.
GTA esta que foi a empresa de maior destaque na 
enquete deste ano. Quatro dos cinco melhores pro-

fissionais mais bem colocados no Estado vestem a 
camisa da empresa de Celso Guelfi. Eduardo Silveira 
é o segundo colocado e, empatados na terceira posi-
ção estão Fábio Cestari, da Travel Ace, Renata Motta, 
da GTA, e Kátia Conde, que era da GTA quando a vota-
ção aconteceu, mas acaba de deixar a empresa para 
trabalhar na Hero Seguros. 
O principal diferencial de Carol Trindade, segundo 
a autocrítica, é atenção com atendimento, agilida-
de, versatilidade e rapidez em dar a informação aos 
agentes de viagens. Ela também ressalta a excelên-
cia da GTA em atender o agente de viagens como 
fator crucial nesse reconhecimento.
A campeã de 2022 também dá dicas para os agentes 
venderem seguro viagem. "É fundamental mostrar 
que os cartões de assistência bancam muito mais do 
que a despesa médica e hospitalar, com uma tarifa 
bem competitiva", afirma Carol Trindade. "Nada como 
seguro viagem em uma situação de urgência e emer-
gência. É fácil mostrar a seus clientes que o seguro 
viagem é mais completo do que um seguro de cartão 
de crédito ou outras coberturas básicas compradas 
on-line. Por fim, sempre digo que o agente de viagens 
não pode vender com base em seu bolso, e sim no 
bolso de seu cliente, ressaltando o bem-estar dele e 
de sua família”, completa a vencedora, que já foi guia 
de turismo, agente de viagens, supervisora de vendas 
e também atuou na hotelaria.
A seguir veja o que dizem os cinco melhores profis-
sionais (top 3, com empate na terceira posição) de 
seguro viagem em São Paulo, segundo os agentes 
de viagens.
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Tempo de Turismo 
20 anos (5 anos de GTA)

Empresas no passado
CVC e Esmeralda Praia Hotel

Como a pandemia impactou seu trabalho?
A pandemia transformou o mundo, na verdade. Para 
mim e para todos, 2020 e 2021 foram anos bem di-
fíceis. Entretanto, a demanda represada foi real, e 
no fim das contas as pessoas se conscientizaram 
muito mais sobre a importância do seguro viagem. 
As coisas mudaram completamente. Antes, muita 
gente via seguro como um detalhe, deixavam para 
última hora. Hoje, existe preocupação muito maior 
e o próprio viajante está pedindo seguro. Há os prós 
e os contras, mas com certeza que os prós foram 
maiores do que o contras.
Também houve uma reestruturação total na cartei-
ra de clientes na GTA. Retomei clientes que já aten-
dia antes e ganhei clientes novos. Muitas agências 
fecharam e profissionais que delas saíram abriram 
seus próprios CNPJs. Hoje, a carteira, comparan-
do com o que vendíamos até 2019, está maior, e as 
vendas estão melhores do que o pré-pandemia. Esse 
ano foi de maior faturamento e para 2023 estamos 
bem otimistas. 

Quem te inspira?
Quando comecei, quem me inspirava muito era Val-
ter Patriani, um cara incrível, com um grande tino co-
mercial. 
Na GTA, Celso Guelfi e sua história de vida incrível me 
inspiram. Ele fundou e mantém a empresa há mais 
de 30 anos com uma história como poucos conse-
guem. Também me inspiram o Gelson [Popazoglo], 
diretor comercial da GTA, o gerente Celso Andrade e 
o supervisor Rubens.

Como a falta de mão de obra qualificada no Turismo 
provocada pela pandemia impacta seu trabalho?
Eu senti na carne, pois saí do setor, que estava com 
falta de perspectiva nos piores momentos da pande-
mia. Mas agora as empresas têm se queixado muito 
da falta de pessoas com experiência. 
O agente de viagens antes já era responsável por 
muita informação, agora ficou muito mais. Preci-
sa saber sobre documentação, vacina, exigências 

dos países. Por conta disso, ele precisa estar muito 
mais antenado e amparado por esse suporte em re-
lação a esse produto. Isso cabe não só ao seguro, 
mas olhando como um todo: aérea, hospedagem... 
O agente precisa passar segurança sobre o que está 
transmitindo ao cliente. 

Como a PANROTAS faz parte de seu dia a dia?
A PANROTAS sempre foi muito presente no meu dia 
a dia. Inclusive, minha vaga de executiva de Contas 
na GTA foi via PANROTAS. Vagas de emprego, notí-
cias do trade, novidades do mercado... Para nós é 
cada vez mais importante e faz toda diferença.

CAROL TRINDADE
GTA ASSIST
Executiva de Contas, 39 anos

1º LUGAR
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Tempo de Turismo
30 anos (2 anos de GTA)

Empresas no passado
Carisma Operadora, Intravel, Luxtravel, CVC, Agaxtur e 
Diversa Turismo

Como a pandemia impactou seu trabalho?
Na pandemia, o trabalho social em defesa do Turismo, 
falando do profissionalismo, da ética, de que o Turismo 
era seguro, de que retomaria com segurança, foi fun-
damental. Sou presidente da Associação dos Profis-
sionais do Turismo na Baixada Santista e trabalhamos 
forte nisso.
Entrei na GTA no meio da pandemia, quando a empresa 
passava por grande transformação de produtos. A GTA 
é muito forte no B2B, e isso colaborou para que con-
seguíssemos alcançar bons resultados na minha vida 
profissional.

Quem te inspira?
Com tantos anos de carreira, já encontrei grandes pro-
fissionais. Muita gente mais velha e mais jovem, que 
ensina muito. Ecléia, da Carisma Operadora Rodoviária, 
é a primeira. Rosângela Marçal e o próprio Marçal, hoje 
no Turismo de Caldas Novas também. Claudio Jardim, 
da Luxtravel, Afonso Louro, da Visual, além de Flavio 
Louro e Aldo Leone Filho, que vestem a camisa do Tu-
rismo, também são inspirações.

Como a falta de mão de obra qualificada no Turismo 
provocada pela pandemia impacta seu trabalho?
Quem trabalha com vendas, com visita ao cliente, tem 
de saber quem é esse cliente e a partir daí estar próxi-
mo, auxiliar, estar disponível. Eu atendo todos os tele-
fonemas, estou sempre disponível, essa é minha obri-
gação. Trabalho para servir o outro, dando a melhor 
consultoria que eu puder. Imagino que o próprio Turis-
mo esteja passando por transformação, com perda de 
talentos, então nós que ficamos temos de ser criativos. 

Como a PANROTAS faz parte de seu dia a dia?
Além das tabelas de horários e rotas no começo dos 
anos 1990, acompanho e prestigio toda evolução do 
portal. É sem dúvida a maior e melhor mídia para o 
profissional de Turismo. A PANROTAS sempre me aju-
dou na formação e no conhecimento, e conhecimento 
é chave de tudo.

EDUARDO SILVEIRA
GTA ASSIST
executivo de Contas para Litoral de São Paulo, 47 anos

2º LUGAR
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Tempo de Turismo 
28 anos (16 anos de Schultz)

Empresas no passado
Soletur e CVC

Como a pandemia impactou seu trabalho?
Vimos que o on-line funciona, mas a visita presen-
cial, o contato, continua sendo essencial. Pós-pan-
demia, poder encontrar e visitar, é outra coisa. Essa 
visão de que o presencial é insubstituível nunca foi 
tão verdadeira. O on-line pode ser uma ferramenta, 
mas não é tão eficiente como olho no olho. 

Quem te inspira?
Trabalhei com muitas pessoas e de todos sempre 
tento tiro aprendizado do que fazer e o que não fazer. 
É tanta gente que não quero citar dois ou três nomes.

Como a falta de mão de obra qualificada no Turismo 
provocada pela pandemia impacta seu trabalho?
Das agências que atendo, a grande maioria no ABC, 
teve pouca fuga de profissional. Então, do lado do 
cliente, não senti tanto. Muita gente abriu agência, 
com gratas surpresas. Do lado do fornecedor, fa-
lando pela Schultz, muito pouca gente foi demitida. 
Como meu trabalho é mais voltado para o atendi-
mento às agências, não senti grande falta. 
Mas eu, antes de tudo, sou agente de viagens. Sei 
o lado de lá, não só o lado de cá. Em nenhum mo-
mento da pandemia deixamos agentes de viagens 
desamparados. Sempre tentando ajudar, além de 
todo o suporte com crédito e transparência. Sempre 
em contato com as agências. Teve uma agência que 
passou a vender marmita. Quando precisava com-
prar almoço, comprava deles. Ajudar sempre o clien-
te e entender seu lado. 

Como a PANROTAS faz parte de seu dia a dia?
Nem sei há quantos anos eu acesso o site diaria-
mente para ficar sempre atualizado. É minha maior 
fonte de informação no Turismo. Gosto muito de 
estar ali. Se não consigo olhar durante o dia, quan-
do deito, abro pelo celular. É o primeiro canal onde 
busco informação. Quando saiu a lista dos finalistas, 
uma agente que me disse. Só fui ver à noite.

FÁBIO CESTARI
VITAL CARD
Executivo de Contas, 45 anos

3º LUGAR - EMPATE
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Tempo de Turismo
27 anos (9 anos de GTA, agora há poucas sema-
nas na Hero)

Empresas no passado
Travel Ace e Assist Card

Como a pandemia impactou seu trabalho?
Principalmente na relação com o cliente. O tra-
balho do executivo, esse olho no olho, a confian-
ça. Essa votação é feita pelos clientes, e isso 
para mim é um reconhecimento muito impac-
tante. Perder o contato olho a olho para ir ao ví-
deo, foi o maior aprendizado. Relação de estar 
próxima com ele. 

Quem te inspira?
Evandro Correa, da BekUP, ex-Travel Ace. É meu 
mestre. Também me inspiro em Ana Paula Mer-
lin, minha filha

Como a falta de mão de obra qualificada no Tu-
rismo provocada pela pandemia impacta seu 
trabalho?
Todo tempo da pandemia fiquei próxima ao 
cliente. Esse foi um diferencial. Uma simples 
ligação para perguntar como a pessoa estava. 
Nos primeiros meses realmente não tínhamos 
venda, mas não por isso deixei de fazer esse 
contato. Teve gente que perdeu emprego e se 
tornou empreendedora. Nesse sentido, dei a 
mão e mostrei que poderia ajudar. Enfim, acom-
panhei a caminhada das pessoas, como agentes 
de viagens que abriram seus próprios negócios. 

Como a PANROTAS faz parte de seu dia a dia?
PANROTAS é nossa visão do Turismo. Tudo o 
que precisamos está no site. Acompanho Gente, 
Empresas, Eventos. É nosso informativo diário. É 
quem nos atualiza.

KATIA CONDE
GTA ASSIST, AGORA HERO SEGUROS (EMPATE)
Executiva de Contas, 52 anos

3º LUGAR - EMPATE
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Tempo de Turismo
7 anos (5 anos de GTA)

Outras empresas 
Hurb

Como a pandemia impactou seu trabalho?
Aprendemos a nos readaptar à necessidade dos 
consultores e agentes de viagens em relação a in-
formação. Tudo mudava muito rápido, e tivemos 
de ter agilidade de acompanhar a rapidez da co-
municação.

Quem te inspira?
Vejo determinação e resiliência no Gelson Popa-
zoglo, com sua habilidade de se adaptar ao mo-
mento e fazer com que a empresa entenda mo-
vimentações. Ele foi muito ágil e rápido nisso. O 
Amado Francisco, nosso diretor operacional e fi-
nanceiro, também teve bom insights de movimen-
tação na pandemia.

Como a falta de mão de obra qualificada no Turismo 
provocada pela pandemia impacta seu trabalho?
Tivemos demandas maiores de agências para 
atender, por conta de alguns desligamentos. Aca-
bamos assumindo outras agências. Aumentou 
mais ainda a necessidade de ser ágil e dar aten-
dimento para todos e reter esses clientes. Final-
mente o olho no olho está podendo acontecer 
novamente depois de tanto on-line. Não foi fácil 
continuar desempenhando diante do que vivía-
mos. 

Como a PANROTAS faz parte do seu dia a dia?
A informação que a PANROTAS apresenta para o 
setor é a melhor em termos de agilidade, clareza, 
informação. Acesso para acompanhar tudo o que 
está acontecendo, novas oportunidades. Está bem 
centralizado ali como um hub de informações. 

RENATA MOTTA
GTA ASSIST (EMPATE)
Executiva de Contas, 41 anos

3º LUGAR - EMPATE
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O MELHOR BWH HOTEL GROUP 
DE TODOS OS TEMPOS

Hotelaria
Victor Fernandes - Cleveland, Estados Unidos

Em 2021, na convenção anual do BWH Hotel 
Group, o então CEO David Kong assim como 
seu sucessor Larry Cuculic afirmaram que "o 
melhor ainda está por vir". Após o primeiro 

ano sob gestão de Cuculic, já é possível argumen-
tar que o melhor momento do BWH é agora. De 
acordo com o CEO, a empresa vive a melhor saúde 
financeira de sua história e está trabalhando em 
um plano de longo prazo que garantirá sucesso 
pelos próximos 77 anos.
"No início do ano, fizemos promessas a você e as 
cumprimos. Estamos orgulhosos de tê-los manti-

do. Cada promessa representa um componente- 
chave para o crescimento e sucesso contínuos da 
empresa. Com sua permissão, revisarei o "Estado 
da Empresa" usando essas promessas como nos-
sa base. Começo por dar a minha opinião sobre o 
estado geral do BWH Group. Estamos indo incrivel-
mente bem. Quão incrível? Não acabamos de lhe 
dar US$ 15 milhões? Isso é muito incrível", iniciou 
Cuculic, em referência ao valor que o grupo dividirá 
entre os membros proprietários proporcionalmen-
te às suas receitas.
As promessas citadas pelo CEO foram mencio-

Larry Cuculic, 
CEO do BWH Group
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nadas pela primeira vez na convenção de 2021 
e são um bom guia para entender a "tempora-
da de maior sucesso financeiro do BWH Group", 
segundo Cuculic. A seguir, a Revista PANROTAS 
lista as promessas e tudo o que foi feito e alcan-
çado em relação a cada uma delas, com o maior 
destaque sendo a expansão do grupo no setor de 
luxo, em suas marcas boutique e em mercados 
internacionais.

ATENDER E OUVIR OS MEMBROS PRO-
PRIETÁRIOS DE HOTÉIS DO BWH GROUP

"Então, quando começamos nossa jornada 
juntos, através do meu Listening Tour e ao 
longo das Reuniões Distritais de 2022 - que 
foram incríveis e, a propósito, receberam a 
pontuação mais alta de todos os tempos: 4,6 
- a equipe e eu compartilhamos com vocês 
informações que não foram fornecidas ante-
riormente e, o mais importante, solicitamos 
seu feedback sobre como poderíamos me-
lhorar. Juntos. Colaborativamente. Ouvimos e 
respeitamos esse feedback e trabalhamos no 
que você nos disse que precisávamos fazer", 
afirmou Cuculic aos membros.
Entre esses pedidos, estava a melhora das recei-
tas por meio dos canais digitais da Best Western, 
que já atingiram US$ 1,4 bilhão em 2022, repre-
sentando um crescimento de 55,1% comparado 
com 2021; assim como a melhora do aplicativo, 
o qual Larry afirmou que foi responsável por 10% 
das vendas que totalizaram a cifra bilionária. 
Treinamentos de como reter talentos também 
foram destacados pelo executivo.

HONESTIDADE E INTEGRIDADE. O EXEM-
PLO, COMO DIZ O DITADO POPULAR, VEM 
DE CIMA (em inglês, lead by example).

"Trabalhamos duro e inteligentemente. Prego a 
dedicação da equipe e a liderança servidora - na 
verdade prefiro usar o termo "liderança compar-
tilhada" - somos uma equipe com responsabi-
lidade "compartilhada". Pode ser a menor das 
coisas, como quando você está andando por um 
corredor e vê algo no chão e pega. Sua equipe vê 
o que você está fazendo e eles sabem que você 
se importa e deveriam também. Juntos, vocês 
são donos daquele lugar", exemplificou o CEO.
O executivo explicou que o BWH Group estabele-
ceu indicadores chaves de desempenho anuais 
que estabelecem metas. "Precisamos garantir 
que nossas equipes estejam cientes e focadas 
em nossas metas e dedicadas a alcançá-las. 
Como? Trabalhando duro todos os dias - juntos. 
Ter uma energia positiva que contagia. A cultura 
de confiar um no outro e não querer decepcionar 
um ao outro. Você sabe dessas coisas - você as 
faz todos os dias em seus hotéis", afirmou.

FOCO EM OBTER PARA OS DONOS DOS 
HOTÉIS UMA RECEITA SUPERIOR, CADA 
VEZ MELHOR

"Ao longo de nossas reuniões distritais, pedi mui-
to a você que aumentasse o ritmo como prevía-
mos e testemunhamos um verão forte. Você fez 
e nós fomos muito bem. O nosso RevPAR subiu!", 
exclamou Cuculic aos membros proprietários do 
BWH Group. Com vendas globais acima dos ní-
veis de 2019 desde abril deste ano, o grupo regis-
trou receita por quarto disponível (RevPAR) 37,8% 
maior em 2022. Além disso, a empresa registrou 
150 dias com US$ 4 milhões em receita em 2022, 
crescimento de 358% ano a ano; e 34 dias com 
US$ 5 milhões em receita em 2022, primeira vez 
que grupo registra dias com receita nesta cifra.

USAR OS RECURSOS QUE VÊM DAS  
TAXAS PAGAS PELOS PROPRIETÁRIOS  
EM MARKETING, TECNOLOGIA E NO TIME 
DA BEST WESTERN

Receita e uso de canais digitais não foram os únicos 
motivos para o que Larry Cuculic chamou de "tempo-
rada de mais sucesso financeiramente para o BWH 
Group". O CEO também atribui o resultado a investi-
mentos "sábios e prudentes" mediante a inflação e in-
certezas geopolíticas globais. "Como e quanto gastar 
com marketing, por exemplo? O cenário é complica-
do, mas felizmente temos especialistas que coletam 
dados e nos indicam como, quando e quanto investir. 
Assim, temos retornos otimizados. Prometo que não 
desperdiçamos um centavo sequer. Gastamos quan-
do e quanto precisamos", explicou.
No entanto, o executivo afirmou que há uma coisa 
em que o BWH Group investe sem pensar duas ve-
zes: tecnologia. "Sobre investimentos em tecnologia, 
não estamos tirando o pé do acelerador nem um pou-
co. O orçamento de tecnologia para 2023 é de US$ 
84 milhões. Nós continuamos a investir sabiamente 
em tecnologia e no nosso canal de distribuição digital. 
Até durante a pandemia, nós reconhecemos a impor-
tância do investimento em tecnologia para o nosso 
sucesso futuro", concluiu. Durante a apresentação, foi 
revelado que o BWH Group investiu US$ 75 milhões 
em tecnologia em 2022, sendo que a cada dólar in-
vestido, houve um retorno de US$ 49 em receita.

PROTEGER A REPUTAÇÃO DA BEST  
WESTERN. A FIDELIZAÇÃO PELA QUALI-
DADE, POR EXCEDER A EXPECTATIVA DO 
CLIENTE, É PRIMORDIAL

"Falando da reputação de nossa amada marca, te-
mos a responsabilidade conjunta de garantir que 
todos os hóspedes que passam pelas portas da 
frente de nossos hotéis sejam bem-vindos e trata-
dos como família - como se estivessem entrando 
nossas casas", disse Cuculic.
Considerando os resultados do JD Power de 2022, 
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a Best Western agora ficou em 3º lugar em seu con-
junto de comparação, 35 pontos acima da média do 
segmento; e o Best Western Plus subiu para o núme-
ro 4, ultrapassando Fairfield, Holiday Inn e Hampton. 
"Enquanto o resto da indústria, em média, caiu 9 pon-
tos no geral, subimos no ranking", explicou o CEO.
Além disso, o BWH Group teve 850 hotéis norte-a-
mericanos e 558 hotéis internacionais reconheci-
dos pelo prêmio Traveler's Choice do Tripadvisor em 
2022. "E eu desafio todos os hotéis a ganhar o prê-
mio no próximo ano - devemos isso uns aos outros. 
É uma questão de confiança e trabalho em equipe. 
Não podemos parar agora. Reúna-se com a equipe 
do seu hotel e concorde com isso como meta para 
2023", concluiu Cuculic.

FAZER A MARCA CRESCER ESTRATEGICA-
MENTE. INTERNACIONALMENTE

Com 4.115 hotéis em mais de 100 países, o BWH 
Group concentra grande parte de suas unidades 
nos Estados Unidos e Canadá, com "apenas" 
1.606 hotéis fora deste eixo, o que a empresa 
chama de operações internacionais. No entanto, 
com cada vez mais marcas e com a aquisição da 
WorldHotels, portfólio global de hotéis de luxo, o 
objetivo do BWH é expandir sua atuação interna-
cional, à qual atribui seu sucesso futuro.
"O maior crescimento na indústria da hospitalida-
de, e para o BWH Group, acontecerá em mercados 
internacionais (fora da América do Norte). Todas 
as grandes marcas estão focando em expansão 
internacional atualmente. Mas nós já temos uma 
forte presença e estamos criando uma estrutura 
global mais eficiente. Estamos bem posicionados 
para crescimento e teremos sucesso", afirmou 
Ron Pohl, presidente de Operações Internacionais 
e da WorldHotels para o BWH Group.
Durante a convenção anual da empresa para a 
América do Norte, Pohl mostrou a atuação do BWH 
Group por todo o globo. Entre os destaques, o exe-
cutivo ressaltou a inauguração do primeiro hotel na 
Ucrânia há alguns meses, em que os donos acredi-
tam que a presença da marca melhorará a imagem 
do país; a complexidade da Ásia, que por um lado 
conta com a China fechada e sem hotéis no pipe-
line, e por outro há o Vietnã, mercado internacional 
do BWH que cresce mais rapidamente com 26 ho-
téis em construção, além de dois prédios residen-
ciais com 5,4 mil unidades no total.
Para além da Ásia, o BWH Group também iden-
tifica grande oportunidade de crescimento na 
América Latina, região que conta com 71 hotéis 
e mais 20 no pipeline. Porém, o Brasil não se en-
contra atualmente de acordo com esse potencial 
da região, explicou Ron Pohl.
"Recentemente, houve alguns desafios econômicos 
no País para novas construções e contratos, mas 
estamos vendo isso mudar e voltaremos a sondar 
o mercado brasileiro. Voltaremos a conversar com 

investidores para entender a possibilidade e o apeti-
te do Brasil. Entretanto, identificamos que, em ques-
tão de financiamento, o desenvolvimento de hotéis 
no Brasil costuma seguir uma abordagem de hotel 
condomínio, e nos preocupamos com isso, porque 
pode se tornar difícil de gerir. Somos cautelosos 
com esses modelos, mas teremos equipes Best 
Western e WorldHotels em novembro no Brasil para 
encontrar com desenvolvedores. Acredito que, no 
longo prazo, o País oferece uma boa oportunidade 
para nós. Só temos cerca de meia dúzia de hotéis 
em solo brasileiro, mas isso deve mudar nos próxi-
mos cinco anos", afirmou Pohl.

LUXO E BOUTIQUE
Junto à anunciada expansão internacional, o BWH 
Group busca aumentar o número de unidades bou-
tique e de luxo para seguir crescendo globalmente. 
Na convenção anual realizada em Cleveland, Ron 
Pohl, presidente de Operações Internacionais e da 
WorldHotels para o BWH Group, afirmou que a Worl-
dHotels passará dos 18 atuais hotéis na América do 
Norte para 40 em 2023.
"WorldHotels é para o BWH Group o que Ritz Carl-
ton é para a Marriott e o que Kimpton é para a 
IHG. Mas deixa eu te perguntar: quais dessas 
marcas de luxo possui mais hotéis? WorldHotels 
tem mais propriedades no mundo do que ambas 
marcas. WorldHotels é significante, é competitiva, 
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e tem muito potencial. Atualmente, são 18 hotéis na 
América do Norte, mas cresceremos para mais de 
40 no próximo ano", afirmou Pohl.
Com 50 anos, a WorldHotels possui a maior parte de 
suas unidades na Ásia e Europa, mas o grupo ho-
teleiro vê oportunidades de expansão da marca na 
América do Sul, e, principalmente, no Canadá e Esta-
dos Unidos. Pohl explicou que os hotéis WorldHotels 
são majoritariamente conversões, ou seja, hotéis de 
luxo independentes que passam a operar sob a mar-
ca e se aproveitam dos "serviços líderes de hospita-
lidade do BWH Group para aumentar a ocupação e 
tarifas imediatamente após a conversão".
No entanto, com 250 hotéis no pipeline para a Amé-
rica do Norte, a WorldHotels não será a única marca 
alvo de expansão. "Precisamos focar no desenvolvi-
mento global de nossas novas marcas: Aiden, Glo, Vib 
e HOME. Estas marcas atrairão a próxima geração de 
consumidores. E o crescimento da WorldHotels eleva 
a percepção de todo o grupo", concluiu o executivo.

NOVA MARCA: HOME
Durante a convenção, o BWH Group anunciou sua 
19ª marca indo de encontro com tendências de 
staycation. A HOME by BWH é a nova marca de es-
tada prolongada do grupo e foi criada para atender 
às necessidades de viajantes e desenvolvedores de 
hotéis no cenário de hospitalidade atual. O anúncio 
foi feito por Brad LeBlanc, vice-presidente sênior e 
diretor de desenvolvimento do BWH Hotel Group.
“O segmento de estada prolongada tem superado o 
setor, está gerando uma receita 25% maior do que 
em 2019 e não mostra sinais de desaceleração. Ao 
conversar com nossos hoteleiros sobre o segmento 
e avaliar o que está no mercado, reconhecemos uma 
oportunidade de mudar a forma como a estada pro-
longada é pensada, tanto para o desenvolvedor quan-
to para o hóspede. Já vimos muita empolgação com 
o HOME by BWH e estou orgulhoso de apresentar a 

marca com um pipeline saudável”, afirmou LeBlanc.
De acordo com o diretor de desenvolvimento do 
BWH Hotel Group, a primeira unidade da marca 
HOME by BWH já está sendo desenvolvida no Ca-
nadá e a empresa espera que 200 unidades do ho-
tel de estadas prolongadas sejam inauguradas em 
um curto espaço de tempo.
O BWH Hotel Group atesta ter colaborado com desen-
volvedores ativos de estadas prolongadas para criar 
um protótipo que oferecerá retorno confiável sobre o 
investimento. HOME by BWH é uma "abordagem lim-
pa, simplificada, moderna e fresca para estadas pro-
longadas com a filosofia de opções, não obrigações, 
que é exclusiva deste segmento". O grupo hoteleiro 
defende que hóspedes encontrarão todas as suas ne-
cessidades atendidas no HOME by BWH, enquanto os 
hoteleiros terão mais flexibilidade nas áreas de café da 
manhã, elementos de design e operações.
“Sabemos que a estada prolongada é um segmento 
de mercado importante e há uma enorme deman-
da por mais opções nesta categoria, por isso esta-
mos extremamente orgulhosos de trazer uma nova 
oferta de produtos para desenvolvedores e nossos 
valiosos hóspedes”, disse Larry Cuculic, presidente 
e CEO do BWH Hotel Group. “HOME by BWH está 
redefinindo o segmento de estadas prolongadas 
com uma nova abordagem para a experiência de 
estadas prolongadas”, completou.
O HOME by BWH está sendo lançado com um pro-
tótipo para novas construções e oportunidades de 
conversão também estarão disponíveis no futuro. No 
momento, a prioridade são novas construções. Os es-
forços de desenvolvimento da marca serão focados 
em mercados comprovados de estada prolongada, 
onde a demanda por novos produtos é forte.

O Portal PANROTAS viajou a convite do BWH Ho-
tel Group, com seguro viagem GTA com cobertura 
para covid-19. n

Protótipo para uma unidade da 
nova marca HOME by BWH
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COMPARTILHANDO, JUNTAS, 
OS PILARES DO ESG

ESG. Três letras que, mais do que nun-
ca, vêm impactando corporações, pro-
fissionais e uma série de aspectos nos 
mais variados setores. Em viagens e 
eventos corporativos não é diferente. 
Pensando nisso e em tudo que esta 
pequena sigla representa, a Alagev 
criou, em agosto, o Hub ESG, um es-
paço de encontros e relacionamentos 
entre os diferentes stakeholders, de 
compartilhamento de conhecimentos 
e informações.
O objetivo principal do Hub ESG é unir 
gestores de viagens e fornecedores 
que tenham em comum a prática do 
ESG (Environmental, Social, and Cor-

porate Governance – em português, 
Governança Ambiental, Social e Cor-
porativa) em suas empresas, propor-
cionando um ambiente de co-criação 
para boas práticas de governança e 
sustentabilidade.
“Este é um tema presente em diferen-
tes segmentos da sociedade, não pode 
estar afastado das discussões. Faz 
parte das cadeias de fornecedores e é 
muito importante estar dentro dessa 
agenda global. Para uma empresa, o 
ESG entra como uma oportunidade de 
fazer parte dessa pauta mundialmen-
te conhecida e de preparar seus dife-
rentes aparatos para estar pronta. Do 

EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS

MANTENEDORES ALAGEV

www.alagev.org | Edição 58 – 14 de novembro de 2022
Parte integrante da Revista PANROTAS

Grace Kelly Cauzo, da 
Queensberry, Ana Paula 
Arbache, da Arbache 
Innovations, e Giovana 
Jannuzzelli, da Alagev
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ponto de vista reputacional, é fundamen-
tal estar preparada”, explica a CEO da Ar-
bache Innovations, Ana Paula Arbache. 
Ela é uma das idealizadoras do projeto, 
juntamente com a diretora executiva da 
Alagev, Giovana Jannuzzelli, e a gerente 
geral de Eventos e Viagens de Incentivo 
da Queensberry, Grace Kelly Cauzo.

O QUE É
“Quando conversamos com os clientes 
para fazer algum projeto, um evento, 
percebo que não existe verba dedica-
da a esse tipo de questão. Perguntam 
se é algo obrigatório. Por isso, antes de 
tudo, precisa existir uma conscientiza-
ção. Não é questão de ser obrigatório, 
é preciso pensar como a empresa, o 
grupo, evento, viagem de incentivo, vai 
impactar no meio ambiente, na causa 
social”, pontua Grace.
E, para saber se o ESG está sendo apli-
cado, de fato, na prática, uma consul-
toria especializada pode ajudar nesta 
conscientização. “Não dá para ser 8 ou 
80. Precisamos ver onde estamos hoje 
e aonde queremos chegar. Saber para 
onde queremos evoluir, quais indicado-
res alcançar, ter transparência com o 
mercado. E é isto que queremos provo-
car com o Hub ESG. Não queremos ficar 
só em uma conversa. Estamos falando 
do recorte eventos e viagens, mas esta-
mos falando também de como uma em-
presa atua no mercado”, afirma Giovana.
É neste sentido que a iniciativa traz a 
proposta de agregar e distribuir conhe-
cimento, boas práticas e políticas. Em 
formato de ecossistema de gestão de 
conhecimento, não está embaixo de uma 
chancela de uma empresa só; é uma via 
de mão dupla. Além disso, por meio de 
um mapeamento dos fornecedores do 
setor, a Alagev criou um documento para 
dar um norte das ações do que pode ser 
feito em viagens e eventos em relação ao 
ESG. Com isso, os players poderão até 
mesmo solicitar e exigir movimentos.
“O Hub ESG da Alagev é pioneiro. Temos 
de oferecer a conscientização. E falamos 
de um país que ainda falta conscienti-
zação. Por isso, é um caminho do bem, 
para o futuro do nosso País”, diz a geren-
te da Queensberry.

DICAS PRÁTICAS
Para a empresa que quer aplicar os pila-
res do ESG não é preciso ir muito longe e 

há várias ações que podem ser feitas. Em 
eventos, pensar em brindes com impacto 
socioambiental positivo, descarte corre-
to de lixos e materiais, colocar mulheres 
pretas e pardas e o público LGBQTIAP+ 
para trabalhar dentro dos eventos, ajudar 
comunidades locais... estes são apenas 
alguns dos exemplos de dicas práticas 
que podem ser seguidas. 
“E é interessante imaginar que nossos 
clientes e operações dos fornecedores 
estão distribuídos no Brasil inteiro. A 
multinacional pode estar aqui no polo 
São Paulo, mas conseguimos fazer essa 
conexão com os clientes finais. Eles 
conseguem, então, saber quais são suas 
práticas, o que está sendo feito e como 
eles trabalham com os fornecedores”, 
conta a diretora da Alagev.

DESAFIOS E BARREIRAS
Apesar de ser um tema em constante 
discussão, o ESG ainda passa por desa-
fios e enfrenta algumas barreiras de co-
municação. Nascido de uma propositiva 
de três mulheres, o Hub ESG quer justa-
mente fugir deste diálogo feito muitas 
vezes por homens. 
“É uma especificidade do nosso gê-
nero, que, além de pensar no negócio, 
pensamos em um mundo melhor, mui-
to por conta da nossa experiência de 
maternidade. A iniciativa de empreen-
dimento feminino tem de ser pautada. 
A Grace tem um portfólio enorme na 
área, a Giovana tem muita experiência, 
eu venho da área de pesquisa, não so-
mos amadoras. E o grande desafio é 
fazer os stakeholders se conectarem a 
nós”, sublinha Ana Paula.
A executiva também reforça que outra 
proposta que o projeto traz é engajar as 
pessoas na jornada. É preciso encon-
trar parceiros que vão saber lidar com o 
contexto ácido, segundo Ana Paula. Os 
negócios querem respostas rápidas, o 
custo no Brasil é alto, do ponto de vista 
do business há muito risco. Por isso, é 
necessário criar uma rede de aliados for-
te e fazer com que isso seja legítimo para 
que daqui a dois anos – ou menos – o 
Hub mostre seu impacto. 
“Nosso maior sonho é ter a cadeia toda 
de fornecedores representada no Hub 
ESG, para que possamos olhar para cada 
pilar, atuando e compartilhando o que já 
fazemos e o que pretendemos fazer”, fi-
naliza Giovana. n
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PATROCINADO

P romova viagens em 
grupo para o Hard 
Rock Hotels e veja 
suas expectativas se-

rem elevadas. A experiência 
de nossa marca chega a ní-
veis sem precedentes, que 
surpreenderá a todos.
Chegou a hora: escolha o 
destino e deixe que a Hard 
Rock Hotels proporcione o 
melhor cenário.
Para mais informações, en-
tre em contato com Luciana 
Nasser - 
lnasser@rcdhotels.com  n

HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA 
RECEBE GRUPOS E CONVENÇÕES

mailto:lnasser%40rcdhotels.com?subject=
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PATROCINADO

O Caribe é o destino dos so-
nhos para todo perfil de via-
jante. Clima ameno o ano 
todo, variedade de destinos, 

idiomas e culturas. Apesar do porto 
de partida mais popular ser Miami, 
que exige visto norte-americano, a 
NCL criou roteiros que percorrem 
a região sem aportar em territó-
rios dos Estados Unidos, buscan-
do atender a parcela importante de 
viajantes que não têm visto. 
A partir de 22 de fevereiro de 2023, as 
viagens no Norwegian Jewel come-
çam na Cidade do Panamá, com par-
tida de Fuerte Amador, depois partem 
para Puerto Limón, na Costa Rica, 
Willemstad, em Curaçao, Kralendijk, 
em Bonaire, Oranjestad, em Aruba, 
Santa Marta, no Caribe holandês, e 
Cartagena, no Caribe colombiano, ter-
minando em Colón, outro porto da Ci-
dade do Panamá, no lado caribenho.
Para aqueles que já possuem visto e 
buscam uma experiência que exce-
de as expectativas, muitas opções da 
NCL incluem cruzeiros com o novíssi-
mo Norwegian Prima, que começa sua 
temporada no Caribe partindo de Gal-
veston, no Texas, para Miami, em itine-
rário de 11 dias com visitas a Willems-
tad, Kralendijk e Great Stirrup Cay, a ilha 
privada da companhia nas Bahamas. 
De 19 de novembro a 3 de dezembro, 
o Norwegian Prima partirá de Miami 
oferecendo cruzeiros de sete dias no 
oeste do Caribe visitando Harvest 
Caye, o destino turístico privado da 
empresa em Belize, além de outros 
portos notáveis como Cozumel, no 
México, e Ilha Roatan, em Hondu-
ras.  De 11 de dezembro de 2022 a 
19 de março de 2023, o Norwegian 
Prima terá Orlando como porto base 
navegando 15 viagens de ida e vol-
ta no oeste do Caribe com cinco, 
sete e nove dias visitando destinos 
notáveis como Cozumel, no Méxi-
co, Ocho Rios, na Jamaica, Grand 
Cayman, nas Ilhas Cayman, e Great 
Stirrup Cay.
E mais: já é possível reservar cruzeiros 

CARIBE: UM DESTINO PERFEITO, 
COM OU SEM VISTO

no Caribe com o Norwegian Viva, ir-
mão gêmeo do Prima, a ser inaugu-
rado em 2023. Com partida e retorno 
de San Juan, em Porto Rico, visita 
as Ilhas Virgens Americanas, San 
Martin, Curaçao e muito mais. E, em 

outro roteiro, inclui as Ilhas Virgens 
Britânicas, Antigua, Barbados, St. Lu-
cia e San Martin, também partido e 
retornando a San Juan. 
Para saber mais, acesse: 
www.ncl.com.br   n

Ocean Boulevard Sundeck The Haven Speedway Prima
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