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BOLETIM DE POSSÍVEIS
TRENDS PÓS-CRISE
ou uma tentativa de pensar o
turismo quando tudo isso passar
Qualquer um que se atreva a prever o que acontecerá no mundo, ou em áreas de atuação como o turismo, buscando o cenário da “normalidade”, está
fadado a ter seu trabalho rasgado. Provavelmente,
você já deve ter jogado fora todos os trend reports
que recebeu na virada do ano. Como souvenir de
um tempo mais “normal”, guardei o Forecast da
revista Monocle, que conta com sugestões sobre
urbanismo, empreendedorismo, cultura e educação, como tudo o que produzem, altamente inspirado pelas pequenas grandes cidades do mundo
e por metrópoles asiáticas. É uma boa recordação
do otimismo que tínhamos em relação ao mundo
em 2020.
Se por um lado, os livros do israelense Yuval Noah
Harari e do coreano Byung Chul Han, e suas visões
de futuro e de presente, influenciam a minha visão
atual, artigos de profissionais como o Clayton Reid,
CEO da MMGY Global, a maior agência de marketing integrado especializado em turismo mundo,
me dão esperança em relação a atividade do turismo. No último, publicado pelo Linkedin e pela Travel Agent Central, ele traça um panorama otimista
para a área, prevendo que o sentimento de viajar,
ativamente de gastar em viagens retornarão antes
do que muitos estão prevendo.
“As coisas irão melhorar – uma noção que mais
pessoas precisam abraçar. O viajante internacional
sempre foi vital parte da economia global...não há
maneiras de saber ao certo o que esperar como
serão os próximos 60, 90 e 120 dias mas nós sabemos que a recuperação acontecerá antes do
que as pessoas conseguem enxergar com clareza
hoje.” Clayton Reed, MMGY Global.
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São só ideias...
Esse boletim/brainstorm em formato de e-book foi
produzido levando em consideração informações
que o mundo tem até o dia 29 de março de 2020.
A partir de dados que são de conhecimento de
todos, foi realizada uma tentativa de pensar a indústria do turismo, em especial a de alto padrão,
mesmo sem nenhuma pista concreta das mudanças dos sistemas político e econômico que, invariavelmente, acontecerão imediatamente ou a
médio prazo após a normalização do cenário. As
crenças políticas a respeito da falência dos discursos populistas atuais, ou a abordagem a respeito
da saúde pública, que possivelmente se torne a
bandeira de partidos de todos os espectros, não
foram considerados.
Por favor, leve em consideração que esse e-book
FOI produzido por alguém apaixonado que deseja
fazer parte da ressignificação do mercado de turismo. Qualquer coisa que não faça sentido deve-se
ao fato de que o autor estava preso em um apartamento na linda Amsterdam, passando parte do
tempo de olho no cenário mundial neste final de
março de 2020, e a outra parte, como muitos, lendo, vendo filmes e meditando para digerir tudo o
que viu nos noticiários.
Sinta-se a vontade para somar, opinar, discordar,
jogar fora. ;)
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BOLETIM DE POSSÍVEIS
TRENDS PÓS-CRISE
OU

uma tentativa de pensar o

turismo quando tudo isso passar
Mas se a leitura for válida, ou simplesmente quiser e puder, contribua...
Caso esse e-book seja de alguma forma válido
para você e seu negócio, ou simplesmente sentir
vontade e quiser contribuir, inspirado na campanha iniciada pelos amigos da GSP Travel, sinta-se
a vontade para fazer uma doação para a Gerando
Falcões. Trata-se de uma instituição séria, auditada pela KPMG, que está trabalhando como ponte
através de uma rede formada com ONGs conve-

niadas, atuando diretamente nas comunidades carentes de SP.
A crise atual já chegou as favelas e comunidades
carentes do Brasil e é preciso agir rápido. Ao acessar o link da Gerando Falcões, é possível fazer uma
doação a partir da compra de cestas básicas que
serão entregues a muitas famílias necessitadas.

Conheça a instituição
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O MUNDO NA SEMANA
DE 23 A 29 DE MARÇO

Da noite para o dia, o Zoom se tornou o app/
software mais necessário para qualquer indústria,
inaugurando o verbete “fazer um zoom” em todas
as esferas da sociedade.
No já histórico 27 de março, assistimos, talvez, a
cena mais marcante da contemporaneidade, quando o Papa Francisco realizou, sozinho, a missa Urbi
et Orbi - que concebe a absolvição dos pecados
de todos os católicos do mundo todo - na imensidão da Praça São Pedro, no Vaticano.
Já nos primeiros dias da semana, foi confirmado
que, pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos foram adiados em um ano. Os shows e festivais
musicais que aconteceriam entre abril e julho nos
Estados Unidos, na América Latina e na Europa foram cancelados ou remarcados para setembro em
diante, quebrando a tradição de celebrar a música
durante a primavera.
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Como era previsto, eventos importantes do universo do turismo, como a ILTM Latin America, também, anunciaram o cancelamento assim como as
primeiras feiras de negócios de turismo do ano
que aconteceriam na Europa entre março e abril.
No Brasil, especialistas da Saúde estimam que o
pico dos números referentes a epidemia será alcançado em meados de abril. ***Resultados que
dependem diretamente da capacidade do governo e da sociedade absorverem o conhecimento a
partir da experiência dos países que enfrentam o
vírus a mais tempo.
Após o pronunciamento do presidente do Brasil,
realizado dia 25 de março, países da Europa e os
Estados Unidos, enviam alertas a seus consulados
e embaixadas recomendando o retorno de turistas
e residentes que desejarem a seus países natal, sinalizando que a malha aérea já reduzida que ainda
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opera para os aeroportos do país devem ser ainda
mais reduzidas ou canceladas nos próximos dias.
De olho em seus próprios mercados, e na situação dos países que representam, cias. aéreas europeias, como a Lufthansa, anunciaram, também, durante a semana, o retorno das operações somente
para setembro.
Usando a sigla da área para fazer um trocadilho,
tudo ETA – estimado.
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BOLETIM DE POSSÍVEIS TRENDS PÓS-CRISE
OU UMA TENTATIVA DE PENSAR O TURISMO
QUANDO TUDO ISSO PASSAR
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REAFIRMAÇÃO DO
AGENTE DE VIAGENS
Em

qualquer dos cenários

Na última década, uma geração inteira de clientes
pôde experimentar as delícias e, principalmente,
as dores de viajar utilizando OTA’s ou reservando
aéreo, hotéis e serviços diretamente. Como reflexo
das “dores” que muitos sentiram, havia em 2019,
de acordo com o Virtuoso, uma curva acentuada
apontando para o retorno da procura por agentes
de viagem.
Foi a demanda vinda dessa curva ascendente que
permitiu a transição que experimentamos nos últimos anos na indústria de turismo, com influencers
e outros profissionais que utilizam, principalmente,
as redes sociais para estabelecer contato, transformando-se em agentes de viagem no momento em
que os próprios agentes aumentavam a presença
nas redes.
Durante a crise que resultou na parada do mundo, o agente de viagens fez a diferença na vida de
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quem se viu em uma emergência de escala global, atuando com eficácia nas remarcações, solicitações de reembolso, cancelamentos etc. Quem
precisou entrar em contato direto com os canais
de atendimento de cruzeiros, cias. aéreas e hotéis,
e acabou com algum tipo de prejuízo por conta
da ineficiência dos sistemas durante a emergência, irá se lembrar para sempre da sensação de
espera, da não resposta e não resolução dos problemas.
Além da lembrança do momento atual, que será
sentida por anos, é quase certo afirmar que o papel do agente saia fortalecido desta crise por conta
de outro indicador: a propaganda gratuita que os
clientes, que tiveram o auxílio de um profissional
durante a crise, farão para seus amigos e famílias
sempre que o assunto vier a tona.
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FIM DA
SAZONALIDADE
Como

a conhecemos

Caso as previsões mais otimistas de mercado se
materializem, com a retomada das atividades econômicas a partir de maio, o mercado brasileiro enfrentará o desafio que será o fim da sazonalidade.
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Após o período de quarentena, é impossível prever o desejo do cliente. Evitar coloca-los em “caixas” do tipo “todo mundo vai querer ir a praia” é
um exercício a ser praticado. Espie o tópico “8.1
Aceleração das Bucket Lists”

Com a parada das atividades escolares, é possível que as férias de junho/julho sejam canceladas.
Feriados prolongados como a “semana do saco
cheio”, em outubro, devem desaparecer em 2020.
Em um cenário mais drástico, é possível que as férias escolares de dezembro/janeiro, também, sejam reduzidas ou canceladas.
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SEGURO VIAGEM
IS THE NEW STAR
Resistência Zero
Seguro de Viagem

para

Vender
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De todos os produtos da indústria do turismo, é
possível que o Seguro Viagem saia da crise com
status de essencial. Os agentes terão zero dificuldades para vender o produto, uma vez que a
imagem da emergência recente estará latente nos
próximos anos. É possível que as empresas do segmento aumentem a atuação nos canais diretos com
o consumidor.
O segmento de agências e operadoras, precisa ficar alerta para as negociações que farão com as
empresas responsáveis pelos seguros e, consequentemente, com os novos players que surgirão
em caso de reaquecimento da economia. Alianças
e associações, como agências de um determinado
selo, devem começar a se organizar sobre o ponto
para se preparar para a retomada.
É quase certo que os países que se recuperarem da
crise, determinem exigências para viajantes com
seguros de coberturas mais amplas. Os clientes, influenciados pelas cenas fortes durante a crise, além
da melhor cobertura, vão solicitar aos agentes de
viagem as informações detalhadas sobre os melhores hospitais em cada cidade/país a ser visitado.
Algo a ser considerado nos futuros estudos que
cada profissional fará sobre os destinos.
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Em um cenário com surveillance voluntário, onde a
população mundial entrega os dados sobre a saúde pessoal em troca de segurança ao Big Data,
rapidamente, o seguro de saúde se tornará tão importante quanto o passaporte.
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HOME OFFICE IS
THE NEW OFFICE
Quando Zoom

torna-se um dos
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verbos mais conjugados
Quem era resistente a ideia de home office está vivendo uma verdadeira prova de fogo no momento
em que a verbete ZOOM se torna popular entre
todos os profissionais da área de serviços.
Este talvez seja o momento ideal para as agências
de viagem testarem modelos que possam mudar o
jogo. Há analistas que apontam o momento atual
como a “luz no fim do túnel” para o problema de
housing, responsável pelas bolhas imobiliárias.

Quem vê o escritório físico como vital para todas
as áreas de suas empresas, ou como indicador de
produtividade, precisa rever urgente os conceitos.
É possível ainda que haja uma consolidação de
espaços compartilhados pelas mesmas agências.
Operadoras que dispõe de espaço para reuniões
etc. tendem a ceder ou a alugar a estrutura para
outras agências, reformulando o mercado de IC’s
e de freelances.

Reafirmando o que já acontecia nas indústrias de TI
e comunicação, muitos profissionais da área de turismo de alto padrão estão experimentando trabalhar de casa pela primeira vez. É preciso levar em
consideração que quando no processo de recuperação da economia, empresas que não oferecerem
jornadas de trabalho com dias definidos para se
trabalhar desde casa, não serão consideradas pelos melhores candidatos.
Os líderes da área precisarão se aperfeiçoar no gerenciamento e engajamento de equipes a distância
para garantir que as mensagens da marca sejam
repassadas. Quem trabalha com treinamentos,
precisa aperfeiçoar modelos de aprendizado que
garantam a fixação e o interesse pelos conteúdos.
A recomendação de qualquer especialista é fugir
dos ambientes de palestra passiva, criando a formatos onde a interação seja possível e encorajada.
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ATENDIMENTO AO CLIENTE
APÓS A RETOMADA
Oportunidade

para recriar o
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padrão de atendimento
Além do investimento em sistemas para vídeo conferência, é preciso refletir sobre como manter e
ressaltar o padrão das marcas, principalmente, das
agências que atendem o mercado de turismo de
alta renda, nos atendimentos a distância.
Além das reuniões não presenciais, que todas já fazem por telefone, após os meses de distanciamento social e quarentena, é preciso levar em consideração a hipótese de que as pessoas queiram sair
de casa, se encontrar e, novamente, se conectar a
outras pessoas. Isso pode acontecer mesmo que
uma nova etiqueta, que demande distâncias seguras pré-estabelecidas de um metro e meio e álcool
em gel nas mãos após os cumprimentos, seja nosso “the new normal”.
Reuniões com clientes em cafés e espaços culturais,
como restaurantes de museus, áreas arborizadas e
bem localizadas, podem se tornar uma tendência
e, porque não, um diferencial do atendimento das
agências de alto padrão.
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Padrão de
Atendimento
Em Calls

e

Videoconferências

Para manter o padrão nos atendimentos a distância, é possível criar, por exemplo, uma espécie de
uniforme, levando em consideração uma paleta de
cores única para os momentos em que o profissional estará em vídeo com o cliente. Um plano
de fundo, tipo um quadro, com alguma imagem
que remeta a agência (utilizado em países como
os EUA por atendentes de diversas áreas), ou mesmo objetos de decoração que remetam ao universo das viagens como globos, lupas, livros etc. É
importante pensar no cenário que será mostrado
ao cliente a partir da casa da equipe. Estamos em
uma indústria feita de pequenos detalhes. Quando o cliente experimentar reuniões via conferência
com alguns agentes, são os pequenos detalhes
que farão a diferença.
12
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05.1

Além dos programas que permitirão que o consultor de viagens divida com o cliente imagens
e vídeos dos produtos e destinos das agências e
operadoras, os novos manuais de treinamento de
atendimento precisarão estressar pontos e técnicas de engajamento com o cliente como a pausa
na fala, a objetividade sem perder o charme, o tom
de voz e a entonação nos pontos fundamentais,
as informações que podem ser citadas e enviadas
posteriormente a partir de links e documentos etc.
Pergunte-se já como será seu script de atendimento após a crise.
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DO YOU SPEAK
ENGLISH?
Quando

tudo se tornar

06

videoconferência

Mesmo que haja uma retomada da economia, dificilmente o mercado brasileiro de agências de viagens de alto padrão experimentará o boom de visitas de fornecedores que havia se tornado o normal
na última década.
Mesmo que o Brasil retome o rumo, e continue a
figurar entre as 10 maiores economias do planeta,
os fornecedores, principalmente as redes hoteleiras, sairão desta experiência com tecnologias para
home-office, videoconferências etc. aprimoradas.
É possível que haja uma diminuição no número de
representantes de produtos locais, falando português e um aumento no número de chamadas em
inglês.
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As marcas brasileiras precisarão se ajustar a um cenário similar ao que vivia o mercado americano até
então, onde o número de webinars e reuniões não
presenciais já era superior ao de visitas e treinamentos presenciais.
Investir, agora, no aprimoramento do idioma das
equipes responsáveis pela venda direta, e pelas
operações, é essencial. O cenário tende a ficar,
ainda mais, dinâmico, com oportunidades para as
estruturas que evitam a terceirização entre departamentos.
E prepare-se para uma enxurrada de convites para
videoconferências que deverá ser bem administrado, para que as informações não se percam e se
tornem diferencial competitivo.
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EVENTOS E
FAMTRIPS
Mais

concorridos ou

07

explosão de convites?

O principal atributo da nossa indústria é o contato
humano. A relação entre agências e fornecedores
é o que possibilita os diferenciais do turismo de
alto padrão.
Nos últimos anos, aconteceu um crescimento acentuado do número de eventos e famtrips focados
nas agências de alto padrão. De olho no mercado
aquecido, novas associações surgiram, somando,
ao já agitado calendário, novos eventos para encontros entre buyers e suppliers.
Após a retração econômica, é possível que o mundo adote uma postura austera em relação a investimentos que reflita, num primeiro momento, na
diminuição do número de eventos e de famtrips
dedicados ao turismo de alta renda.
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Ao invés de ações dedicadas a um só mercado, é
possível que órgãos de turismo e hotéis priorizem
seus principais mercados, que precisam retomar
com urgência, ou mesclem key persons de diferentes países em uma única ação de promoção pontual, diminuindo as oportunidades de viagem para
todas as praças.
É possível que alguns eventos adotem o formato
Summit, com números de reuniões reduzidas e lista
de convidados mais concorrida, com foco nos proprietários e decision makers das marcas.
Os eventos, quando tudo isso passar, serão como
“encontros entre amigos que não se veem há muito tempo”. Eles serão as grandes oportunidades
para distribuição de conteúdos relevantes com os
insights e troca de experiências entre parceiros
que auxiliarão na reconstrução da área.
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RESSIGNIFICAÇÃO
DO ATO DE VIAJAR
Tentando

prever para onde

08

iremos quando tudo isso passar
da mais o conceito de wellness.

É inegável que o tempo confinado no período de
distanciamento social irá alterar o perfil do viajante.
Em termos práticos, caso a economia não se acelere, algumas tendências que existiam AC (antes do
vírus) percam força. Exemplo: grandes casamentos
podem se tornar malvistos no momento em que se
prega a austeridade.
Um possível retorno do minimalismo? Uma era de
ouro para as viagens de carro e de trem, nos países
onde há estrutura?
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Sem aprofundar discussões filosóficas, é possível
que algumas pessoas possam se aproximar de suas
crenças espirituais e/ou desenvolve-las. Exemplo: a
descoberta da meditação (que já era uma enorme
tendência em todo o Ocidente) pode se acelerar,
levando a procura de destinos Faith na Ásia ou em
centros existentes para prática de Yoga, Meditação
e espiritualidade na Europa, nos EUA e até mesmo
no Brasil. Hotéis mundo afora devem explorar ain-
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ACELERAÇÃO DA
BUCKET LIST
Ticando

mais rápido

08.1

a lista de desejos

Após experiências traumáticas, que envolvem o
risco a vida, costuma-se rever prioridades, superar
medos e aumenta-se o desejo de realizar sonhos
que estavam planejados.
Cursos não realizados, abraços não dados e viagens que só seriam feitas muito lá na frente, podem entrar na lista imediata de desejos após a superação da crise.
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Se o sonho era subir as himalaias, ver as auroras
boreais ou os ursos polares de perto; fazer um safári ou, simplesmente, realizar aquela viagem em
família para celebrar, pode ser que seus clientes
queiram ticar os itens de suas bucket lists o quanto
antes.
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LUGARES
ABERTOS
Destinos

em que a natureza

08.2

é a protagonista

Se a situação na América Latina estiver sob controle, lugares de alto contato com a natureza do
continente como Atacama, Patagônia, Galápagos
etc. podem se tornar destinos altamente procurados. É o que se confirmou após crises menores e/
ou grandes oscilações de câmbio.

que está na bucket list de cada um, principalmente, na hora de produzir as peças de marketing. Um
mix de tudo o que for menos explorado, com a
comunhão dos momentos simples em família, ou
destinos super populares apresentados com altas
doses de poesia, são pedidas sem erro que só reforçam a sensibilidade da toda marca.

Caso o cliente esteja no clima de acelerar sua bucket list, conforme sugerido acima, Ártico, pontos
menos explorados da Ásia, Nova Zelândia, Uluru,
na Austrália, Islândia, Groelândia, Noruega etc.

Lembre-se que depois de muito tempo confinado,
a vontade talvez seja somente respirar e se conectar a natureza.

É importante lembrar que não há regras na bucket
list. Clientes que consideramos super viajados, às
vezes não estiveram em lugares que consideramos
óbvios. É preciso empatia na tentativa de prever o

Viagens de carro, ou de trem, por lugares onde
há estrutura disponível, possivelmente entrem no
topo das bucket lists de europeus e, porque não,
brasileiros.
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CIDADES E PAÍSES QUE
LIDARAM BEM COM A CRISE
Destinos

que saírem da situação

08.3

com poucos danos de imagem

Como a cobertura da crise é global e instantânea, feita tanto pela imprensa, quanto por quem
comenta o que todo mundo já leu e reforça nas
suas próprias redes o que todo mundo já sabe, a
imagem, tanto positiva, quanto negativa dos países afetados, será potencializada.
Países da Europa que atravessarem pela crise sem
números exorbitantes de vítimas e/ou com boas
práticas que influenciem outros, devem sair fortalecidos na hora da retomada do turismo. Por
enquanto, no momento em que nasce esse documento, países como a Alemanha e os do norte da
Europa, pelo tamanho ou pelo perfil pragmático,
são os que parecem melhor lidar com a situação.
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Na Ásia, apesar da polêmica em torno da aceleração do surveillance digital total, que chegará com
força ao ocidente após essa crise, países como Japão, Coreia do Sul e Singapura tendem a sair fortalecidos e com a aura de admiração intacta.
É incerto prever o que acontecerá com os países
das Américas. Em um cenário normalizado na Europa e na Ásia, é possível que países que não obtenham sucesso na administração da crise, ou que
tomem medidas que desafiem a ciência e o que a
comunidade global recomendam sobre o assunto,
tornem-se párias internacionais quando as fronteiras reabrirem.
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RECONEXÃO E ENCONTRO
COM A FÉ
Destinos

que reflitam os valores

08.4

descobertos durante o confinamento

Ao mesmo tempo em que há muita gente interessada e a eufórica com as lives, vídeos, fotos,
compartilhamento de notícias e gracinhas compartilhadas nas redes sobre absolutamente tudo.
Há muita gente buscando o entendimento do momento, encarando o silêncio e a companhia de si
próprio, abraçando sua fé ou descobrindo-a.
Havia uma demanda antes da crise para destinos
que proporcionam o encontro com a fé, a partir
da imersão, principalmente, no Centro da Europa
e da Ásia. Uma vez que a situação esteja sob controle, é possível que haja uma procura ainda maior
por esses destinos.
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É preciso ficar de olho em como seus clientes encaram o momento. Provavelmente, as primeiras
coisas ditas nas reuniões, quando tudo isso passar, serão perguntas sobre os familiares ou sobre
como foi a experiência de isolamento de cada um.
Lembre-se que sempre haverá os que sentem uma
vontade inexplicável de experimentar a cultura de
países que foram berços dessas coisas tão complexas, responsáveis pelo conforto em momentos
difíceis, que são a fé e as religiões. Ou os que querem simplesmente experimentar a companhia das
pessoas que vivem no país “mais feliz do mundo.”
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TRAVEL
WITH MEANING
Consciência Ambiental
e Social obrigatórias

08.5

Na irresistível comparação com momentos semelhantes da história, como a Peste Negra, que abriu
espaço para que a ciência e as artes se desenvolvessem, separando a igreja do Estado, no período
conhecido como Renascença, é possível que haja
neste “renascimento”, a transformação de uma sociedade, mais consciente, que não negocie valores
ambientais e que rejeite sistemas que subjuguem
socialmente povos e comunidades.
É possível que hotéis, órgãos de turismo e todos
os players do segmento do turismo apoiem suas
peças de marketing em causas que, claramente,
contribuam para evitar novos colapsos, valorizando seus comércios locais e pequenos produtores.
A percepção geral de que o turismo é uma indústria que contribui diretamente para o desgaste de
recursos do planeta, capaz de mover a economia
de todos os lugares por onde passa, estará clara
para todos ao final da crise.
A percepção de que o que se passa no interior
de um país da África, ou Ásia, interfere na esfera de todos, em um mundo globalizado, sairá fortalecida. O senso de contribuição do equilíbrio e
preservação do mundo nas escolhas de consumo
também.
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MULTI-GERACIONAL
E

muitas pequenas

comemorações

É possível que a simples possibilidade real de perder alguém da família em meio a pandemia, nos
faça valorizar, ainda mais, momentos com nossos
entes queridos. Se o cenário se normalizar, e todos
retornarem as rotinas de trabalho, além de mais
tempo com eles, momentos intensos que só as
viagens podem proporcionar serão planejados.
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08.6

As viagens em família, que já eram uma das principais fatias das agências de alto padrão, podem se
intensificar, uma vez que o marketing de hotéis, órgãos de turismo e todos os outros players do segmento do turismo irão explorar este sentimento.
É uma ótima oportunidade para criar mais viagens
curtas com mais gente.
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COMEMORAÇÕES
E CASAMENTOS
Festas

menores?

Grandes crises foram procedidas de momentos de
austeridade, breves ou com a força de mudanças
culturais globais. É possível que grandes eventos
particulares sofram uma baixa, caso a ordem mundial exija austeridade.
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08.7

Num cenário assim, é possível, só possível, que
as viagens de comemoração e/ou de casamento
tenham a lista reduzida a familiares e amigos próximos.
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MARÉ
BAIXA
Incertezas

para

Cruzeiros

08.8

e possível lotação de hotéis de alto padrão

No início de março, o Departamento de Estado
dos Estados Unidos recomendou que os norte-americanos, principal comprador de cruzeiros do
mundo, evitassem a viagem em navios. A Associação Internacional de Cruzeiros Marítimos (CLIA)
anunciou o desenvolvimento de um plano para lidar com a epidemia, incluindo a adoção de procedimentos médicos no embarque e desembarque.
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Imaginando o cenário mais otimista, com a retomada da economia, é possível que as empresas marítimas tenham um ano tímido, até que a confiança
em ambientes fechados seja reestabelecida. Será
preciso muito marketing para reverter a situação.
Caso se o cenário se realize, os clientes dos EUA
podem optar por outro tipo de viagem, tornando
hotéis mundo afora ainda mais concorridos.
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Gostou de algum tópico? Discorda totalmente
de algum? Gostaria de trocar alguma ideia sobre
qualquer coisa, mesmo que seja aquela engraçadíssima série dos tigres do Netflix? Entra em contato. E caso nada do que está acima faça sentido,
encare como ficção. Há mais de uma verdade no
mundo e a que escolheremos, quando tudo isso
passar, está em processo de maturação...

Um abraço,
Erik Sadao

e-mail: sadao@sapiens-travel.com
Instagram: esadao
Instagram: sapiens_travel
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