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OLHOS AZUIS, CABELOS LOIROS E UMA PRO-
NÚNCIA COM SOTAQUE DENUNCIAM A ORIGEM
DE ANNIE MORRISSEY, nascida na Inglaterra, há 44
anos, mas que há 20 escolheu o Brasil para construir
sua história de vida. O estilo natural e os gestos de-
licados, porém firmes, revelam o perfil de uma bem-
sucedida executiva, que sabe se impor sem perder os
traços de feminilidade. Esta é a primeira impressão
que passa a vice-presidente de marketing e vendas
da Atlântica Hotels International, rede que adminis-
tra com exclusividade no país as marcas dos grupos
norte-americanos, Carlson Companies e as próprias,
Go Inn e Atlântica Collection. Ao entrar no hotel onde
estava marcada a entrevista, Annie bem que poderia
ser confundida com uma das visitantes estrangeiras
que se hospedam no local, tamanha é a imagem de
mulher de negócios que transmite.
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E o que não falta a essa inglesa é habi-
lidade e conhecimento na área hoteleira
para lidar com tanta responsabilidade. A
experiência Annie adquiriu quando ain-
da morava em Londres. Ela atuava numa
empresa de representação de hotéis in-
ternacionais. Nessa época, a proposta de
passar poucas semanas no Brasil para dar
suporte ao representante, que se encon-
trava com dificuldades, foi vista como uma
grande chance profissional. "Era para ficar
um mês, entretanto a companhia abriu
um escritório aqui, então, comecei minha
carreira e se passaram 20 anos", conta,
acrescentando que durante este tempo
morou quatro anos nos Estados Unidos,
mas acabou voltando para cá, o que refor-
ça a ligação de afeto entre ela e o país.

O início da carreira exigiu que
Annie fosse segura e determinada, pois
à sua frente havia uma escolha que
oferecia riscos. Mas são momentos como
esses que ela revela ser o segredo de seu
sucesso. "Às vezes devemos arriscar, pois
só assim conhecemos nosso potencial
e somos felizes. Saí de meu país muito
jovem, mudei de uma empresa para
outra, foram riscos que poderiam ter dado
certo ou não. Ao mesmo tempo, me pre-
parei para eles, pois o mercado é extre-
mamente competitivo e precisamos estar
sempre atualizados".

INOVADORA
Durante o nosso encontro foi fácil perceber
algumas nuances da personalidade desta
inglesa, que mescla seriedade com bom
humor. E se é de uma profissional corajosa
e ousada que o ramo hoteleiro necessita,
é o que ele tem desta executiva. Annie é,
por natureza, uma inovadora. "Não apre-
cio muito regras, respeito-as porque fui
treinada para isso, mas gosto de quebrá-
las, de renovar, esta característica é bas-
tante forte em mim", reforça.
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E os números comprovam. No decorrer
dos seis anos que está na rede Atlântica,
ela obteve resultados para lá de positivos.
"Quando entrei eram seis hotéis, ago-
ra, estamos com 60, o que representa um
crescimento gigante".

Formada em idiomas e administração
de empresas, foi no dia-a-dia que Annie
mostrou seu desempenho arrojado. Atra-
vés da introdução de novos métodos de
trabalho ela trouxe resultados significati-
vos para o grupo.

Uma das iniciativas foi montar uma es-
trutura juntamente com o diretor de ven-
das para segmentar o departamento, for-
mado por uma equipe de 100 executivos.
"Criamos um sistema próprio para medir
a produção mês a mês, para o hotel e para

a rede, uma novidade que traduzia em
números, houve uma preocupação geral,
mas agora serve de estímulo, pois a pro-
dutividade é visível".

Outra medida implantada por Annie foi
a venda cruzada, uma estratégia que en-
volve toda a equipe de vendas e que hoje é
a grande força da Atlântica.

Se os dados apontam a escalada positiva
da empresa, a valorização do trabalho co-
letivo é uma característica pessoal da exe-
cutiva que ela faz questão de dividir com o
seu time. Todos estão acostumados a um
ritmo de atividade pautado em planos de
ação e prazos determinados. "Minha ges-
tão é baseada em planejamento estratégi-
co, diretrizes claras e prazos estabelecidos
para alcançar metas e boa performance,
ações discutidas previamente com os co-
laboradores, o que permite a cobrança",
avalia Annie. "Apesar de ser bastante cal-
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ma e nunca perder o controle, não gosto
quando uma pessoa elabora um plano e
não o faz. Isso eu não aceito, pois acho que
o planejamento, a atuação em equipe é
uma forma fácil de trabalhar e quando não
acontece é preciso uma providência".

SEM PRECONCEITO
Ao contrário de muitas mulheres, Annie
Morrisey pode se considerar uma privile-
giada quando o assunto é preconceito no
trabalho, um sentimento que passou lon-
ge de sua trajetória. E olhe que lá se vão
duas décadas de desempenho no seg-
mento hoteleiro, um setor que, segundo
ela, impera o equilíbrio entre homens e
mulheres, ocupando funções de gerên-
cia, diretoria e outros cargos.

Para ela, a herança materna foi funda-
mental para transitar com segurança por '
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ambientes nos quais a capacidade profis-
sional é colocada constantemente à pro-
va. "Trago uma bagagem familiar na qual
minha mãe, que era médica, sempre foi
incentivada por meu pai para desenvol-
ver sua profissão", destaca.

E se você, leitora, tem dúvidas se existe
ou não o fator sorte, Annie garante que há
sim e que a ajudou na sua trajetória. Isso
porque o início de sua carreira foi numa
empresa inglesa, que tinha como filoso-
fia estimular as mulheres na conquista de
cargos mais altos. Mesmo diante de um
time de homens durante as reunrões que
faz por diversas localidades do país, Annie
acredita que não vive esta diferença de
forma negativa. "Sou avaliada quanto ao
meu preparo profissional, mas isso inde-
pendente de sexo. Qualquer pessoa diante
de um público feminino ou masculino vai
ser analisada pelo seu nível de preparo".

Essa capacitação Annie busca com
a atualização constante que faz através

de viagens para fora do país, revistas es-
pecializadas em hotelaria, gestão de ad-
ministração, temas que estão entre suas
leituras frequentes. "Também tenho sorte
nesta área, pois pelo menos duas vezes por
ano vou para as convenções internacio-
nais, onde reciclo a parte técnica, novas
tendências, o que os hóspedes procuram
nos hotéis e isso me ajuda muito", explica.

FLEXIBILIDADE
Dar conta de uma agenda pouco flexível
que inclui viagens, reuniões e planeja-
mentos estratégicos, entre outras ações,
requer um expediente longo, de acordo
com a própria Annie, que faz questão de
conciliar com a rotina de Elisabeth, sua
filha de 5 anos. "Esforço-me para ter uma
certa flexibilidade e viver meus momen-
tos-mãe, até porque acho importante essa
presença nos primeiros anos de vida de
uma criança", conta. "Pela manhã ela vai

para a escola e nós duas saímos juntas. No
período noturno tento ficar com ela, dar o
jantar, colocar para dormir e depois volto a
trabalhar", afirma. É nessa hora que a exe-
cutiva conecta-se ao mundo virtual e con-
tinua a atividade em casa, à noite, resga-
tando o que não foi feito. "Cada dia é um
dia, mas normalmente trabalho de 10 a 11
horas seguindo este esquema", diz.

O tempo para o lazer é garantido aos
finais de semana junto com os muitos
amigos que fez no Brasil e à filha. Planos?
"Estou hoje na rede Atlântica querendo
dobrar seu tamanho, pois só assim vou
continuar crescendo. E a única maneira
de fazer isso é com trabalho e resultados.
Esse é meu grande desafio", conclui.
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