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Depois de 20 anos trabalhando
na agência de turismo da famí-
lia, a empresária Carolina Perez
resolveu tirar um ano sabático
para reorganizar a sua vida.
“Queria fazer algo diferente e
me preparei para viajar pelo
mundo durante um ano, acre-
ditando que em algum mo-
mento teria uma ideia sobre o
que fazer”, afirma Carolina. A
nova ideia veio tão rápido que
ao invés de um ano, a viagem
durou dois meses. “No segundo
mês eu tive a certeza de que
queria continuar com o turis-
mo, mas de uma outra manei-
ra.Foi quando surgiu a ideia de
criar a Travelweek. Uma sema-
na voltada para atender agên-
cias de turismo, hotéis e con-
sumidor final.”

O evento será inédito no
Brasil, que não oferece nenhu-
ma temporada específica para
atender a rede hoteleira, agên-
cias de viagem, companhias
aéreas e o próprio consumidor.
“O Brasil é a bola da vez, na
agência eu já via o movimento
de investidores querendo mais
espaço no país. Então resolvi
correr atrás e oferecer isso a
eles.” Com investimento inicial
de R$ 5 milhões, o evento cria-
do por Carolina vai receber 230
agências de viagens do Brasil e
América Latina.

Apesar do número de agên-
cias ser alto, a seleção feita foi
rigorosa, isso porque o objetivo
é atender clientes que bus-
quem locais diferenciados para
hospedagem.“O que importa é
a qualidade. Pode ser um des-
tino inusitado, mas também
Paris, cidade mais procurada
para o turismo. O que nos inte-
ressa é a qualidade dos hotéis”,
afirma Carolina.

O evento que terá sua pri-
meira edição em abril deste
ano, deve acontecer anual-
mente. O local escolhido foi a
Bienal de São Paulo, espaço co-
nhecido de grandes eventos
como o São Paulo Fashion
Week e a Bienal de Artes de São
Paulo. “Inicialmente teríamos
um espaço menor e apenas 100
expositores, mas quando co-
meçamos a divulgar a Tra-
velweek, vimos que seria algo
bem maior”, afirma Carolina.

Para ambientar os destinos e
hotéis de luxo, a estrutura do
evento ficou por conta do ar-
quiteto Sig Bergamin. Além
disso , um espaço montado pela
Livravria Cultura estará dispo-

nível para os visitantes do local
que quiserem comprar livros
com dicas de viagens.

“Queria criar algo que pudes-
se atender da melhor maneira
tanto quem expõe como quem
visita. E como estamos falando
de qualidade, o serviço interno
do evento também é essencial.”
Além da livraria, o espaço con-
tará também com o restaurante
A Bela Sintra, famoso por sua
gastronomia portuguesa.

Para 2012 o evento já está ga-
rantido e terá um crescimento

de 15% no número de exposito-
res. “Poderíamos dobrar o nú-
mero, mas esse não é o espírito
da Travelkweek. Queremos se-
lecionar e oferecer um espaço
agradável a quem for nos visi-
tar”, afirma Carolina.

Para faturar com o evento, a
empreendedora resolveu ven-
der espaços como cotas. Cada
empresa paga um valor por usar
o estande oferecido pela orga-
nização do evento. O valor es-
tipulado não foi divulgado, já
que Carolina afirma que para

cada segmento foi estipulado
um valor diferenciado. Compa-
nhias aéreas, agências de turis-
mo e redes hoteleiras não pa-
gam a mesma quantia.

“Tenho certeza de que o
evento será um sucesso. Dez
meses após eu ter a ideia, em
2009, não tinha mais vagas para
possíveis interessados. O evento
foi muito bem aceito e já estão
nos procurando para participar
das próximas edições. Mudei a
minha vida acreditando no pro-
jeto e sei que dará certo.” ■

Carolina Perez largou o emprego estável na empresa
da família e foi investir em um negócio próprio

Turismo de luxo cria mais um
Abandonando a empresa da família,
por onde trabalhou por 20 anos, Carolina
Perez inova e busca um novo mercado

Procura de agências
internacionais
e redes hoteleiras
por turistas
brasileiros fez
com que Carolina
Perez apostasse em
um novo negócio:
a feira de turismo
para viagens
de alto padrão
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Filho de peixe não
precisa ser peixinho
Ao ouvir o ditado popular “filho de peixe, peixinho é”,
sempre vem à mente as heranças genéticas. Em geral, ele
é aplicado a um filho que herdou do pai ou da mãe uma
habilidade profissional ou o jeito de ser, como a cantora
Maria Rita, tão talentosa quanto a mãe, Elis Regina. Como
em tudo existem exceções e poderíamos citar vários
exemplos de filhos que buscaram sua carreira profissional
longe de comparações. Mas a cultura brasileira costuma
valorizar os casos de pais e filhos que atuam na mesma
área e são bem-sucedidos. Trata-se de um desejo presen-
te em muitas famílias. O importante, porém, é lembrar
que o talento para os negócios ou para as artes depende
mais da cultura e de um conjunto de elementos biopsi-
cossociais do que de um gene. Por elementos biopsicos-
sociais, entenda-se aquele conjunto de fatores presentes
no ambiente, na educação, nos modelos que cada um re-
cebe na convivência com familiar. Ou seja, eles estão di-
retamente ligados à educação e podem determinar de ha-
bilidades artísticas à atitude empreendedora.

Pesquisas científicas já comprovaram a relação po-
sitiva entre pais empresários e filhos empreendedo-
res, mesmo assim não existe receita de como desen-
volver a atitude empreendedora em um filho. O que

existe são alguns cui-
dados que os pais po-
dem tomar se desejam
que seus filhos tenham
a opção de ter um ne-
gócio próprio e inova-
dor como carreira.

Toda família tem um
conjunto de regras, cren-
ças, valores e forma de
se relacionar com as
pessoas. Pode ser que
seu filho não se torne
exatamente aquilo que

você sonhou para ele, mas, se for capaz de realizar os
próprios sonhos é sinal de que aprendeu a nadar. Mais do
que ser igual aos pais na escolha da profissão é importan-
te que os jovens tenham mais e melhores chances de se-
rem bem-sucedidos no que escolherem.

E como você pode ajudar seu filho nisso? O funda-
mental é cultivar valores que estimulem o empreende-
dorismo e ter atitudes coerentes com eles no dia a dia. É
preciso ter claro os valores que adotamos como princí-
pios de vida, aquilo que não abrimos mão na hora de fa-
zer uma escolha. Eles são o farol que iluminam nossas
condutas. Pense um pouco: o trabalho é um valor na
sua família? Ou o emprego — e de preferência estável —
é considerado mais importante? São estes temas coti-
dianos que formarão as crenças e valores.

Qual é sua reação diante do erro? Sente-se envergo-
nhado e evita comentá-lo? Ou sente-se desafiado e bus-
ca opiniões e sugestões para superá-lo? A segunda atitu-
de estimula um modelo empreendedor de comporta-
mento, em que o valor está na realização e na iniciativa.

A principal contribuição dos pais é não limitar a capa-
cidade de sonhar de seus filhos. As crianças são capazes
de imaginar outros oceanos e mundos que os adultos não
acreditam serem possíveis. Deve-se ter o cuidado de não
inibir essa habilidade e de não restringi-la por compara-
ções com os pais e outros parentes. Assista ao filme À
Procura da Felicidade, de 2006, que conta a saga em-
preendedora de Chris Gardner, um milionário americano
que educa seu filho sozinho. No papel de pai, o ator Will
Smith joga basquete com o filho e diz: “Nunca deixe nin-
guém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo
eu. Se tiver um sonho, tem que correr atrás dele”. Esta é a
maior herança que alguém pode ter: a capacidade de so-
nhar, ousar e criar um mundo diferente e melhor. ■

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista
em cultura empreendedora

A maior herança
que alguém pode
ter é a capacidade
de sonhar,
ousar e criar
um mundo
diferente e melhor
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Grandes grupos já garantem lugar no evento
Sem nem contar com sua
primeira edição, o Travelweek
já conta com nomes de peso do
turismo mundial. Companhias
aéreas como British Airways,
Air Canada, Air France, Swiss Air,
Quantas e Lufthansa são nomes
garantidos para o evento que
acontece em abril na Bienal do
Parque Ibirapuera, em São Paulo.
Entre as hoteleiras estão nomes

como Fasano, Four Seasons,
Plaza Athénée, Le Maurice,
New York Palace e outros grandes.
Dos 230 expositores apenas
25 são de grupos brasileiros,
entre eles o Copacabana Palace,
e resorts do nordeste. Segundo
Carolina Perez, criadora do
evento, não existe projetos para
realizar a Travelweek em outras
cidades que não São Paulo.

INVESTIMENTO

R$ 5 milhões
serão investidos para a montagem
do evento que acontecerá
na Bienal do Ibirapuera.

EXPOSITORES

230
agências de viagens participarão
do evento. Inicialmente o número
era de apenas 100 expositores.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 20-21.
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