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BOLETIM DE POSSÍVEIS
TRENDS PÓS-CRISE
ou uma tentativa de pensar o
turismo quando tudo isso passar

Espero que ao ler este boletim, você e seus familiares e amigos estejam bem e saudáveis.
Simon Sinek, um autor que me inspira há anos, fez
uma live recentemente falando sobre a importância de sermos otimistas neste momento. Na transmissão, feita de sua casa, com corte cabelo já em
estilo quarentena, ele deixou claro a diferença entre ser positivo e otimista.

Resumindo, a “pessoa positiva” é aquela
que acredita que está sempre tudo bem, e
não leva em consideração os fatos mesmo
quando eles apontam sérios problemas. Já
a “pessoa otimista” é a que consegue se
manter positiva mesmo tendo conhecimento da realidade da situação. São as pessoas
que conseguem olhar para a frente e traçar
um plano mesmo que os fatos do presente
não sejam favoráveis. É com uma enorme
tentativa de manter o olhar otimista que as
reflexões que formam este boletim foram
concebidas.
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NADA SERÁ COMO ANTES...
A

possibilidade de dois horizontes com as notícias até a semana da

Especialistas das mais diversas áreas, que se dedicam a analisar o momento atual, e boa parte da
humanidade concordam em um ponto: nada será
como antes quando tudo isso passar.
Se há um mês, utilizando as bases dos alicerces
que sustentavam o mundo que conhecíamos antes da crise, acreditávamos na volta da normalidade, os fatos e informações das últimas semanas,
aceleram a nossa entrada no modo de aceitação
e negociação do possível novo cenário, em que
nada do que conhecíamos será como antes.
O anúncio da extensão das medidas de lockdown
em cidades do mundo todo; a falta de horizontes no controle da crise nos EUA e no Brasil; e
a recente sinalização da comunidade Europeia
de que, possivelmente, as fronteiras da área de
Schengen permaneçam fechadas até setembro,
deixam claro que não haverá verão, no hemisfério
norte, para visitantes brasileiros, como desejava
a indústria do turismo. E há enormes incertezas,
também, em relação ao inverno.
As informações que temos, ao menos até a semana da Páscoa, nos colocam frente a frente com
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Páscoa

duas hipóteses que possibilitariam o retorno IMEDIATO da nossa atividade: uma vacina ou a aprovação de medidas que garantam a segurança.
Mesmo com todos os esforços das nações envolvidas na criação de uma vacina, é provável que
a complexidade, para uma efetiva, que normalmente levaria dez anos, só nos permita ter acesso
a imunização em massa daqui a 18 meses – um
prazo recorde se levarmos em consideração as
últimas conquistas no assunto.
Independente da vacina, parte dos estudos
divulgados alertam que pandemias, com mutações deste vírus, e de outros, devam ocorrer com
mais frequência, sinalizando que possíveis medidas para garantir a saúde pública e o bem-estar
social, adotadas com sucesso por alguns países,
guiem uma padronização mundial de segurança.
Já foi anunciado, por exemplo, que um atestado
que COMPROVE anticorpos ao vírus e, futuramente, o certificado de vacina serão necessários
para o novo visto de entrada na Comunidade
Europeia. É possível que outras nações também
os exijam.
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Medidas de vigilância extrema, que surtiram efeitos em alguns países da Ásia, como o uso de máscaras em espaços públicos, e o monitoramento
das pessoas, utilizando tecnologias de geolocalização, a partir dos celulares, começaram a ser
adotadas no ocidente, dando as primeiras pistas
de regras que podem ser impostas aos viajantes
da próxima década.

Em um movimento que mais lembra um
capítulo de Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, do escritor Yuval Noah Harari, MIT, Google e Apple, as duas últimas
em parceria, anunciaram que trabalham
na criação de APP’s que, utilizando as
tecnologias bluetooth e geolocalização,
permitirão informar sobre o status de
saúde das pessoas, alertando quem nas
proximidades teve contato com o vírus.
Os projetos são similares aos aplicativos
já utilizados na China e na Coréia do Sul.
Apesar dos temores a respeito do uso dos
dados coletados, mas, citando o próprio
Harari, é possível que a humanidade não
crie resistência na entrega de informações
que considerávamos, até então, confidenciais quando houver riscos de novas pandemias.
Ficou claro que a definição do tabuleiro geopolítico, com a abertura das fronteiras, assim como
após conflitos mundiais, como as últimas guerras,
aguarda os resultados de como cada nação respondeu a crise para ser definido. É muito possível
que países que tardem a controlar a pandemia,
ou que adotem uma postura “negacionista” em
relação as recomendações mundiais da ciência
e dos protocolos estabelecidos pela OMS, não
sejam bem-vindos no clube dos primeiros países
que emergirão, impactando, claro, a reconstrução
do turismo.
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Após semanas de isolamento em praticamente
todo o ocidente, um tocante concerto com o tenor Andrea Bocelli, cantando sozinho na Catedral
de Milão, trouxe esperança às cidades afetadas
no domingo de Páscoa.
Inspirada por iniciativas com causas solidárias
como o Live Aid, a cantora Lady Gaga anunciou
o festival One World, com a presença de grandes
nomes, incluindo Sir Paul McCartney, Sir Elton
John, Eddie Veder, Billie Eilish dentre outros, que
acontecerá dia 18 de abril. Com doações milionárias de gigantes concorrentes, como Apple e IBM,
e com apoio de três das maiores emissoras americanas (ABC, CBS e NBC), as apresentações serão
transmitidas ao vivo em praticamente em todos
os grandes canais de streaming.
Às vésperas do esgotamento do conteúdo de
entretenimento disponível, o evento deve inaugurar uma onda de festivais que podem servir de
cenário para os já populares happy hours online.
Você também “vai” ao festival da Gaga?
Outros festivais desse tipo, anúncios de novos
APPs e medidas de vigilância, que já não parecem
distantes da realidade, podem ser anunciados
caso o isolamento seja, novamente, estendido.
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FONTES...
Cada

dia mais dados

Para elaborar sobre os temas, além das sugestões e comentários pertinentes enviados por muitos amigos e pares do turismo sobre o boletim anterior (seus nomes estão todos nos agradecimentos ao final),
o acesso a quatro relatórios lançados nos últimos dias foi fundamental: Shifts in the Low Touch Economy
(da Board of innovation); Relatório Especial: Confiança nas Marcas e Pandemia de Coronavírus by Edelman Trust Barometer 2020 (da Edelman); Pulso Turismo e Covid-19 by TRVL LAB (do Panrotas em parceria com a Mapie) e COVID-19 Contingency Planning (da LS:N/Future Laboratory).
Shifts in the Low Touch Economy
Relatório Especial: Confiança nas Marcas e Pandemia
Pulso Turismo e Covid-19
“Why a coronavirus vaccine could take way longer than a year”- por Nsikan Akpan, National Geographic, 10 de abril
“Agora não é hora de vender; agora é hora de prestar serviço” – entrevista com Washington Olivetto, no UOL
“Pollution made COVID-19 worse. Now, lockdowns are cleaning the air”, National Geographic
“MIT has an ambitious plan to detect if you’ve been exposed to the coronavirus”, Fast Company
“COVID-19 antibody tests are here. But can we trust them?”, Fast Company
“They Watch Trump’s Virus Briefings Daily. Here’s What They Have to Say”, New York Times
“Coronavirus: Healthcare experts predicts concerts will not return until autumm 2021, NME
“7 stages to the ‘new normal’ in travel”, PhocusWire
“Como o coronavírus vai mudar nossas vidas, dez tendências para o mundo pós-pandemia”, El País Brasil
“Europe Borders May Close To September Due to U.S. COVID-19 Threat”, Forbes
“COVID-19 Test Results and Later on Vaccination Will be Required for Schengeen Visa Application”, Shengen Visa Info
“EVENTOS – Tendências para o setor pós-COVID-19”, Pedro Assis (Festival Raízes)
Vídeo “Lowsumerism”, Box1824
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SÃO SÓ IDEIAS...
e uma confissão do autor

Esse boletim/brainstorm em formato de e-book foi
produzido levando em consideração informações
que o mundo tem até o dia 14 de abril de 2020.
O anúncio da extensão das medidas de lockdown
pegou o “positivo” que vivia em mim de surpresa. Me pergunto se o mesmo possa ter acontecido com você, na sua cidade. Em Amsterdam,
onde moro, os primeiros dias de sol da primavera
trouxeram uma esperança de que as quedas nas
internações e números de vítimas, encorajassem
o início da liberação do lockdown, inaugurando a
onda de otimismo que o mundo tanto precisa.
Seguindo o rumo adotado em todos os países
vizinhos, a extensão das medidas, que preveem
o isolamento social, deve durar ao menos até
o final de abril, com uma provável extensão até o
começo de maio. Utilizando a sigla da nossa área,
ETA – tudo estimado.
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Como é de conhecimento
geral, a recuperação da
economia globalizada e, em
consequência, a reabertura
das fronteiras e reconstrução da malha área, vitais
para que o turismo aconteça, dependem da recuperação de todos os países
afetados. Os mercados
permanecerão voláteis até que
se enxergue uma combinação de evidências
de medidas de sucesso na contenção do
vírus, combinada com uma política global
que inspire a prevenção de falências generalizadas.
Talvez, assim como eu, você esteja enfrentando a dolorosa mudança de estágio de aceitação desse novo tempo. Apesar de ainda
visitar o estágio da raiva, sinto que já posso
dizer que passei da negação para a fase de
negociação.
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Comprometimento e Produtividade

REAÇÕES E COMPORTAMENTOS DIANTE DAS MUDANÇAS

Estavamos aqui

Tempo
Fonte: Change First - David Muller

É interessante que nesta transição de estágio
para a negociação, além de novas habilidades
adquiridas (destaque absoluto para o auto-corte
de cabelo que me mantem distante de lives e webinars), percebo o surgimento de uma leveza e de
solidariedade nas pessoas em geral. Sem diminuir
de maneira alguma as enormes preocupações
com relação ao futuro dos negócios que tiram
o meu sono e o de todos que conheço, capazes
que somos de nos adaptar às mais adversas situações, a leveza e a solidariedade têm cumprido
um papel fundamental na seleção quase instintiva
que fazemos como espécie na falta de qualquer
certeza. São elas que mantem vivos os otimistas.
É vital que a nossa indústria atravesse essa passagem para a fase da aceitação/negociação da
nova realidade unida e pensante. Quando reforcei
a campanha #QuandoTudoIssoPassar, por apego
a minha própria esperança, tinha certeza de que
retornaríamos a um mundo normal.
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Assim como governos e marcas de outros
setores estão aprendendo mutuamente,
torço para que a nossa indústria possa
continuar a troca de ideias e inspirações
que provoquem reflexão para a construção do turismo DC (depois da crise/vírus).
mas Independente do que aconteça, é importante nos prepararmos para o cenário
mais desafiador.
As ideias desse boletim são somente uma tentativa de contribuir para a reconstrução.
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E 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 pelas campanhas iniciadas pelos amigos da Kilai Colaboração e
Saber e da GSP Travel, sinta-se à vontade para fazer uma doação pela
“Vakinha” apoiada pela Volunteer Vacations (uma plataforma social
de experiência de voluntários) e para a Gerando Falcões, auditada
pela KPMG. Tratam-se de instituições sérias, que estão trabalhando
como ponte através de uma rede formada com ONGs conveniadas
que atuam em bairros carentes de SP, ou diretamente em bairros
como Paraisópolis.
A crise atual já chegou às favelas e comunidades carentes do Brasil e
é preciso agir rápido.
Ao acessar o link da Vakinha ou da Gerando Falcões, é possível fazer
uma doação a partir da compra de cestas básicas que serão entregues a muitas famílias necessitadas.

Doação de Cestas Básicas
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Gerando Falcões
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1. NOVAS FRONTEIRAS, NOVOS PRODUTOS...
É

hora de reviver o estudante/turismólogo que vive em todos nós

Como diria o Simon Sinek, os “positivos” que
esperavam a abertura das fronteiras para maio,
já as aguardam para julho. Já os “otimistas”
que as aguardavam para julho, agora, esperam
uma possível normalização para setembro, em
forma de estágios, com o fomento do turismo
entre cidades do mesmo estado, seguido pelo
regional para, então, retomar as viagens dentro do mesmo continente, quando a situação
nos países vizinhos estiver sob controle.
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Como uma das bases do turismo e da hospitalidade é a criação de experiências que justifiquem
o deslocamento, é preciso reviver o estudante/
turismólogo que vive em todos nós. Ao pensar
as cidades, e seus arredores, se redescobrirá o
potencial para novos produtos.
Existe a possibilidade de que em alguns países,
fronteiras dentro das fronteiras ocorram, com limitações de segurança para a entrada em regiões
que controlaram a pandemia.
A percepção de que as nações reconstruirão o turismo a partir de seus próprios territórios é, nas pesquisas divulgadas na última semana, quase unanime. Cerca de 70% dos clientes acreditam que será
seguro viajar apenas após agosto, dentro do próprio
país e, ou, para os países vizinhos que estiverem com
a situação comprovadamente controlada.
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1.1 BRASIL DE VERDADE...
Quando

a hotelaria não é o limitador

para a criação das experiências
O turismo tem em mãos uma imensa oportunidade de aprendizado do Brasil. Se para as agências
que trabalham no segmento de luxo, nos tempos
AC (antes da crise do vírus), a hotelaria era o fator
mais importante na criação de um produto, a
mudança de chave, focada na experiência, pode
auxiliar na aceleração da criação de estruturas
que tornarão o Brasil ainda mais interessante para
estrangeiros no futuro.
Além de ações conjuntas com organizações como
a BLTA – Brazilian Luxury Travel Association (associação de hotéis e lodges de alto padrão do país),
o momento pode ser propício para aprender e
estabelecer parcerias com agências que desenvolveram um modelo de negócios a partir da leitura
dos destinos brasileiros, adaptando-os para o
paladar do cliente. Além da Matueté, que é uma
das referências do melhor do Brasil no mercado
internacional, agências e operadoras com foco
em viagens ativas e imersivas, como a Aurora-Eco, a Ambiental, a Terra Mundi, a Free Way, entre
outras, atuam há anos mostrando as belezas do
Brasil ao mundo e tem muito a ensinar.
Parcerias de conhecimento, criação de produtos
em conjunto etc. reforçam, para o cliente, a noção de interconectividade da indústria. Se o que
for preciso para a união de forças entre agências,
operadoras, hotéis e organizações especializadas
em Brasil for um senso de propósito, lembre-se
do impacto virtuoso que o turismo carrega em
sua essência: o desenvolvimento e a preservação
de culturas e lugares. Somos um dos pilares das
iniciativas que trarão o otimismo que o mundo vai
precisar quando tudo isso passar.
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1.3 COMFORT TRIPS...
Os

lugares que nos trazem a sensação

de bem-estar, de se estar

“em

É provável que o apetite do viajante se volte para
os destinos que comprovadamente o faça sentir-se bem.
Em referência a “comfort food”, movimento gastronômico que remete aos sabores dos melhores
e mais simples momentos da vida, resgatando
memórias de pratos preparados por entes queridos da família, como os avôs, os pais etc., as
“comfort trip” podem surgir fortes para suprir a
urgência de bons momentos certeiros.
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casa”

É possível que destinos conhecidos e
frequentes, uma vez comprovadamente
seguros e com malha aérea disponível,
entrem no topo da lista dos clientes em
uma adaptação da própria bucket list, a
começar pelo Brasil.
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1.2 EXPERIÊNCIA COMPLETA,
A PARTIR DO AÉREO
Enquanto

a malha aérea não for reconstruída

Levando em consideração que a malha aérea será
reconstruída aos poucos, alguns hotéis de localidades remotas, em pontos da Amazônia como
Alta Floresta, por exemplo, podem ficar sem voos
diretos por tempo indeterminado. Ações combinadas, entre propriedades e agências, com o
fretamento de aeronaves de pequeno porte, para
finais de semana prolongados, podem se tornar
produtos de prateleira para qualquer destino
brasileiro.
O fator confiança, sempre mencionado nas pesquisas reveladas na última semana, pode indicar
que produtos que incluam voos particulares, em
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jatos menores, tanto para famílias, quanto para
datas especificas, tornem-se uma tendência no
mercado de alto padrão.
Apostando na confiança, ações conjuntas entre agências de um mesmo selo como Virtuoso,
Traveller Made etc., ou a partir da propriedade
para todo mercado, incluindo esse tipo de voo,
podem se tornar produtos com bom potencial de
marketing, apostando na confiança por embarcar
em aeronaves menores.
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2. FEIRAS DE TURISMO...
talvez seja o momento de unir forças

No último boletim foi incluída a possibilidade de
que eventos e feiras maiores, se tornassem Summits. Algumas já se organizam para acontecer via
conferência, outras aguardam a normalização e as
possíveis regulamentações de segurança, apostando em ambientes ao ar-livre. Há um relatório
interessante, com tendências para o setor de
eventos, desenvolvido pelo Pedro Assis, do Festival Raízes, na lista de fontes deste boletim, com
link disponível na seção de fontes.

Uma alternativa para a realização de alguns alguns eventos. Uma feira de nicho,
com foco no turismo de experiência,
atuando em parceria com uma focada no
segmento de hotéis boutique; ou uma
específica de produtos africanos combinada com outra de produtos asiáticos, permitiriam que o comprador, que invista na
viagem, tire máxima vantagem do deslocamento.

14

Tecnologias que permitam eventos híbridos, com
a presença de apresentadores e de convidados
que aparecem por meio de hologramas já são
realidade. Algumas existem desde 2009 (!) e ainda não foram exploradas. É possível que elas se
tornem populares, assim como sistemas que integram ambientes similares ao Zoom, anunciados
por empresas brasileiras.
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3. DAMAGED TRUST...
Recuperando

a confiança a partir do marketing

e da transparência no modelo de produção
Enquanto você lê esse capítulo, entregadores na
China têm sua temperatura monitorada, a partir
de um gadget que transmite informações sobre
seu estado de saúde, em tempo real, para quem
fez o pedido. O mesmo se passa em restaurantes, que enviam as mesmas informações sobre
os cozinheiros e todos que, de alguma maneira,
estão em contato com a produção dos pratos que
serão entregues. Conforme a “corrida pela vacina
segura” se prolonga, maiores são as chances de
medidas rígidas de vigilância, a partir de gadgets
pessoais e de dados compartilhados, já comuns
em alguns países da Ásia, tornem-se o novo normal do mundo.

serão mais decisivas para a escolha do que as
milhas acumuladas nos programa de milhagem.
Grandes aeronaves como o A380, seguindo o
caminho do Boeing747, que teve aposentadoria
acelerada durante a pandemia, devem perder
espaço nos ares. Já os assentos, na configuração
dos aviões do futuro, menores, menos poluentes
e com maior autonomia, podem se tornar mais
espaçosos (e caros!). Uma coisa é certa, as máscaras de proteção serão tão importantes quanto o
cinto de segurança para os futuros viajantes.

No último boletim, foi abordado o tema Seguro
de Viagem/Saúde como a “nova estrela” da área.
Ao que tudo indica, os seguros podem se tornar
um item tão essencial para viajantes quanto o
passaporte ou o visto, quando as fronteiras reabrirem.
Hotéis, cruzeiros e cias. aéreas precisarão se
adaptar as medidas. É possível que o acesso a
informa- ções sobre o estado de saúde dos envolvidos no serviços, além das limita- ções de espaço
e outros itens de segurança, como os padrões de
higienização, tornem-se obrigatórios.
A cia. aérea Delta passou a realizar um profundo
procedimento de limpeza, geralmente utilizado
nas partidas internacionais, para todos seus voos.
A Emirates fará testes pré-embarque para todos
os passageiros. Se não houver uma padronização
que garanta a segurança contra o vírus a bordo,
é certo que as medidas adotadas por cada cia.
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O interesse por todas as etapas e pelos envolvidos no processo deve se tornar parte da cultura
do consumidor que emergirá no mundo pós-pandemia, conforme as pesquisas divulgadas na
última semana sinalizam.
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3.1 HOTÉIS E SERVIÇOS...
Os

clientes estão de olho em como

eles se posicionam neste momento

Enquanto cargos como CHO - Chief Hygiene Officer, são criados, hotéis e serviços que se posicionam de maneira solidária durante a crise devem
sair com a imagem fortalecida. Em Londres, o
Claridge’s está funcionando como residência para
cerca de 40 profissionais da saúde que trabalham
no hospital St. Mary’s, no bairro de Paddington.
O Connaught e o The Berkeley, estão produzindo
comida para vários trabalhadores de linha de frente que atuam na crise. Exemplos acontecem em
outras grandes cidades como Tóquio e Nova York
se multiplicam. De acordo com as pesquisas reveladas na última semana, esforços assim tendem a
ser lembrados quando tudo isso passar.
O publicitário Washington Olivetto, em recente entrevista que pode ser baixada na seção de
fontes deste boletim, deixa claro que o momento
não é de vender, é de oferecer algum serviço.
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Além de pensar produtos que sua marca
pode oferecer neste momento, aposte em
ações que contribuam para o bem-estar
de quem enfrenta o confinamento e, principalmente, aos heróis da linha de frente.
São eles que todos, que não são da área
de saúde ou de serviços agora vitais,
queremos ajudar. E se conseguir fazer isso
de coração, o trabalho de seu gestor de
marketing será muito fácil.
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3.2 AIRBNB E VILAS...
Alguns

serviços compartilhados em baixa

É possível que modelos de negócio que terceirizam a propriedade, como Aluguel de Vilas, Airbnb e Uber Pool (pelas acertadas ações solidárias,
a Uber deve sair fortalecida), sofram um enorme
viés quando as fronteiras se abrirem, num cenário
onde normas rígidas de segurança podem ser
impostas.
O primeiro ministro Mark Rutte usou o termo “sociedade um metro e meio” para se referir ao povo
holandês que, mesmo após a liberação do lockdown, deve continuar a praticar a nova etiqueta
que garante a distância física nas interações. O
termo foi instantemente adotado, e deve ganhar
traduções mundo afora, numa contribuição dos
Países-Baixos aos verbetes mundiais.

A normalização da “sociedade um metro
e meio” deve trazer enormes transformações na noção dos espaços das cidades.
Se apartamentos menores eram tendência, com a diminuição do número de
escritórios, e com a limitação de lugares
em restaurantes e bares, é possível que
se volte a priorizar espaços maiores que
servirão de residência.
Em relação ao uso de Airbnb e de vilas particulares, boas práticas no protocolo de limpeza devem se tornar ainda mais importantes.
É possível que haja res- trições para a hospedagem em quartos compartilhados com estranhos,
em espaços como hostels albergues etc.
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3.3 WELLNESS...
Como

atestado de saúde

Se no auge da epidemia da AIDS, no começo dos
anos 90, o ideal de corpo saudável, malhado em
academia, foi adotado por membros da comunidade LGBTQI para reverter a imagem da doença,
é possível que haja uma nova onda afirmativa
em relação ao bem-estar, já tão em alta há algumas décadas, em todos os grupos da sociedade.
A prática de esportes poderia se tornará um
atestado de saúde? As fotos de Instagram dos
aficionados por exercícios, comumente clicadas
em academias, passariam a ter como cenário os
espaços fitness montados no próprio quarto? Ou
as academias dos hotéis seriam estruturadas para
atender a um hóspede por vez?
É possível que surjam mais espaços para exercícios ao ar livre, como “roof top gyms”, ou que
seja necessário informar se é “com ou sem fitness” no momento da reserva do quarto.
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Em outras palavras, a cultura wellness,
de bem-estar, que já estava em plena
ascensão, pode se tornar uma espécie de
atestado de saúde, um cartão de visitas
que será, ainda mais, ressaltado, não só
nas redes, mas em todos os momentos
em espaços públicos. É possível que
hotéis, serviços, cruzeiros etc. precisem
se preparar, levando em consideração
que, em um mundo sem vacina, espaços
compartilhados como academias, salas
de yoga etc. não sejam os mais atrativos
– ou permitidos.
Academias particulares, no próprio quarto,
podem se tornar uma tendência nos hotéis de
alto-padrão. Espaços que serão reservados, com
higienização entre usos, para treinos diversos,
também, podem se tornar o novo comum no
universo da hotelaria.
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4.

HEADHUNTER...

Quando

há talento de sobra disponível no mercado

Está mais que comprovado que o turismo é uma
das indústrias mais afetada com a crise, com números de demissões e fechamentos de empresas
acentuados. Enquanto isso, empresas de tecnologia e de venda de produtos online, ou de primeira necessidade, como a Amazon e a Walmart,
contrataram, cada uma, mais de 100 mil novos
colaboradores, só nos EUA, para lidar com a crise.
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Apesar da enorme distância de perspectiva, e das limitações de possibilidade de
contratação do setor de turismo no momento, um bom exercício de otimismo é
conseguir olhar para frente, mantendo um
olho nos profissionais que estão soltos no
mercado, mesmo que a contratação não
seja imediata. Há uma diferença grande
entre contratar uma pessoa, porque ela
não tem nenhuma opção, no momento em
que não há muitas opções no mercado, e
trazer para sua empresa um talento com
a capacidade e conhecimento que você
sempre sonhou em ter no time.
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5. JORNALISMO DE VIAGEM...
Quando

a imersão se tornar mais importante

Em um cenário em que, inicialmente, não encoraje muita gente a viajar, jornalistas, editores de
revistas de turismo e produtores de conteúdo de
viagem em geral podem se adaptar a situação
transformando as revistas e matérias convencionais de turismo com artigos mais profundos, educativos, completos e imersivos. As redes podem
ser utilizadas como base para as matérias completas e novos ambientes, com realidade aumentada.
A pergunta que todo mundo continua a se fazer é
se o papel se tornará um luxo perigoso. Mas caso
torne-se um luxo...
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Uma referência editorial, que deve sair da
crise fortalecida, gerando valor e criando
novos produtos, é a National Geographic.
É possível que haja, em todos os mercados, mais espaço para matérias e conteúdos educativos, com valorização da realidade e da interconectividade. Histórias
que revelem ao leitor a relação que o destino tem com seu próprio mundo, a partir
da história, da cultura, das curiosidades
e do legado, bem como as fragilidades e
fatores de interdependência em relação
ao turismo, devem ter espaço garantido
junto a uma comunidade de consumidores, mais conscientes, forçados pela situação a reconhecer a interconectividade do
planeta.
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6. “LOWSUMERISTAS”
Quando

o consumismo, definitivamente,

se tornar fora de moda
Há 5 anos, usávamos a expressão “Lowsumerism“a partir do estudo de tendências da Box1824
- para imaginar o tipo de produto que criaríamos
para um público cada vez mais consciente das
cadeias de produção e do impacto que elas causam ao planeta. De lá para cá, o “walk the talk”
se perdeu. Em quase todas as áreas, houve uma
grande aceleração do consumo, movida principalmente pelo status, que ia contra o que parecia ser
nosso destino como consumidor consciente. No
momento em que até a Sharing Economy está em
xeque, por conta da falta de certeza com relação
a segurança da saúde do usuário ao utilizar os
serviços compartilhados, o conceito lowsumerism
nunca esteve tão atual.
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É possível que as marcas que consigam
traduzir a relevância do investimento
em uma viagem, ressaltando qualidades
como aprendizado e retorno intangível
que se tem com o investimento em uma
aventura por esse novo mundo, comuniquem melhor com uma geração inteira de
clientes com hábitos recém transformados
pela pandemia.
Entender e relembrar o que nos trouxe até o
mundo que está por se abrir, é essencial para
o professional que trabalha com o desenho e a
estratégia de campanhas de comunicação de
produtos em geral.
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7. MARKETING EM TURISMO
Quando

o propósito do alcance

for o mais importante

Se tudo provavelmente irá mudar, como
é que iremos promover as coisas da mesma forma? Imaginar novas linguagens,
abordagens e peças, a partir dos pilares
que saiam reforçados em cada marca,
mantendo um olho na transformação da
sociedade, será fundamental. Uma visão
que consiga traduzir a evolução dos valores da marca aos novos tempos, conectando o propósito de quem trabalha ao
produto final, talvez, seja tão necessário
quanto vender.
A entrevista com o publicitário Washington Olivetto, que você pode baixar na seção de fontes
deste boletim, deixa claro que: “Não é hora de
vender, é hora de informar. Não é hora de persuadir, é hora de prestar serviço.” As empresas que
fizerem isso, devem sair fortalecidas.
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O publicitário reforça ainda que campanhas,
que no meio publicitário chamamos de “copy &
paste”, que só visam mensuração de resultados,
perderão o espaço. Sem grandes ideias, não há
resultados a mensurar.
E, por último, como as pessoas buscam o convívio com indivíduos bem-humorados, os consumidores preferem empresas que consigam transmitir uma aura leve, com bom humor, simpatia e
autoconfiança.
É possível que a publicidade e o marketing dos
novos tempos, assim como os consumidores,
atuem de maneira menos poluentes, com esforços direcionados a ações que façam a diferença
em quem investe na compra dos produtos.
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7.1 PRESENÇA EM REDES...
Quando

o propósito do alcance for o mais importante

Todas as marcas devem levar em consideração de que
em suas equipes, carteiras de clientes e fornecedores,
existe a possibilidade de alguém estar enfrentando o
pior da situação na própria família.
O “walk the talk” da empatia e da solidariedade, presentes nas missões e visões das marcas, está sob vigilância. A maioria das pessoas entrevistadas, nas pesquisas
liberadas na última semana, esperam que as marcas
atuem ativamente para garantir o bem-estar e a segurança de suas pessoas, antes de falar de seu próprio
produto.
Não é hora de vender, é hora de informar e de oferecer
serviço.
A partir de ações combinadas com hotéis e outros parceiros, agências e outros intermediários têm nas mãos a
chance de criar diversas campanhas.
Exemplos:
.receitas de pratos que podem ser feitos em casa a partir
de lives feitas com chefs de hotéis parceiros;
.aulas de yoga, meditação, treinos funcionais com o
time dos spas dos hotéis;
.aulas de história, história da arte e outros interesses
com os experts de DMC’s;
Os conteúdos podem ser alternados com mensagens
solidárias, a partir de informações sobre como os hotéis
e outros parceiros estão atuando no apoio a seus times
e, em alguns casos, aos médicos e profissionais da saúde de linha frente.
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7.2 NA ERA DAS LIVES...
Manual

para se manter vivo

As lives e webinars passam por um processo de
amadurecimento acelerado. Para realizá-las com
sucesso, empresas especializadas em apresentações como a SOAP, pioneira paulista, lançaram
conteúdos para os que desejam se aperfeiçoar na
arte de fazer ao vivo.
O resumo – roubado do caderno de um amigo jornalista – com as recomendações da SOAP, pode
servir como guia caso deseje se iniciar, ou se aperfeiçoar, no universo das lives:
.Leveza – traga um tom sereno para a transmissão;
.Ser verdadeiro e autêntico – fale sobre o que entende e não tente parecer que tem conhecimento sobre
assuntos que não domina. Lembre-se falar sobre o
que vai ter sempre gente que sabe mais ou menos
sobre o assunto assistindo;
Prestar atenção em detalhes:
.Não verbal: por exemplo, o visual/cenário, que corresponde a cerca de 55% do interesse de quem assiste;
.Verbais – o tom de voz, o conteúdo;
.Postura – durante a transmissão.
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.Falar pausadamente – eliminando “és”, “ahns”,
“nés”, “tás”;
.Trabalhar com a conexão – faça perguntas, retóricas
e diretas, sobre o conteúdo, para engajar quem está
assistindo;
.Sorriso – na voz e físico!
.Chame o outro de você, como quem se conhece;
.Nomeie as pessoas presentes, relembre quem acabou de chegar quem são;
.Dê ênfase a frases importantes;
.De novo, pratique a “len-ti-fi-ca-ção;
.Pratique a inflexão: suba e desça o tom da voz conforme o assunto;
.Utilize variações tonais e rítmicas;
.Saia do modo palestra, converse!
.E, principalmente, RESPIRE.
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Gostou de algum tópico? Discorda totalmente de algum? Gostaria de
trocar alguma ideia sobre qualquer outra coisa? Deseja aprofundar a discussão de temas a partir de uma consultoria, que pode guiar seu marketing e a criação de novos produtos para sua empresa.
Os manuais e boletins distribuídos recentemente foram produzidos para
fornecer conteúdo para seus brainstorms, no momento em que toda
indústria de serviços precisa pensar maneiras para se reinventar quando
tudo isso passar, que move este pequeno trabalho.
As oportunidades para conversas, entrevistas e matérias que se abriram
após o último boletim colocaram um peso muito grande na produção
deste, que chega no momento em que, como mencionado lá em cima,
parece sermos obrigados a entrar no modo de aceitação da nossa nova
realidade e, ainda assim, reunirmos forças para nos mantermos otimistas.
Pelas muitas conversas que tive nas últimas semanas, tenho certeza de
que nossa união fará diferença. E caso sinta-se pessimista com algum dos
tópicos, lembre-se de que a Hermés, na China, um dia após a liberação,
vendeu U$2.7 milhões. ;o)
Não leve tudo a sério. Sinta-se à vontade para somar, opinar, discordar,
jogar fora...
Um abraço,
Erik Sadao

e-mail: sadao@sapiens-travel.com
Instagram: esadao
Instagram: sapiens_travel
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Ps. Se sentir que é hora de colocar a intenção em visões utópicas, para esse futuro que
se descortina, clique aqui e veja um pequeno manifesto de Páscoa, com 1+3 visões
amplas para o turismo dos novos tempos.
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