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viagem sob

medida

Agentes e consultores de turismo de luxo se especializam
em criar roteiros e experiências totalmente pessoais
Fernando Torres

Q

ual é seu desejo? É com a resposta a esta pergunta nada
retórica que consultores de viagem seletos constroem roteiros de alto
padrão e customizados em detalhes.
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Mais que intermediários entre o cliente, a companhia aérea e o destino, eles
atuam como conselheiros de todo o
itinerário, apurando os melhores passeios, hotéis, restaurantes e experiên-

cias que não estão no guia. Aliás, frise
bem a palavra experiência, traduzida
exaustivamente no vocabulário do trade como a missão de proporcionar a
vivência local de forma personalizada.
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Arquivo pessoal

MARIA ELVIRA sALLES:
passaporte carimbado
em 103 países
Pedro Vilela/Agência i7

FREDERICO FAJARDO:
acesso a serviços
selecionados

Fotolia

Desmentindo as previsões apocalípticas da era pós-internet, os consultores especializados têm o know-how
como diferencial. “Eles agregam valor
à viagem com conhecimento, acesso
exclusivo a serviços e relação pessoal
com o cliente”, afirma Matthew Upchurch, CEO da Virtuoso, principal
rede global de agências de luxo. Com
sede no Texas, o selo abrange 385 unidades em 42 países, 29 delas no Brasil.
viver Janeiro 20 - 2017
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Há três décadas, os 11 mil operadores se reúnem anualmente na Virtuoso Travel Week, em Las Vegas, com
outros parceiros da indústria do turismo. É quando delineiam tendências e destinos em alta, como África,
Japão e Portugal. “Os brasileiros buscam conhecimento em arte, cultura e
gastronomia, são cidadãos globais e se
sentem em casa no mundo todo”, observa Robbert van Rijsbergen, CEO da
Virtuoso no Brasil. E completa: “Viagem perfeita é quando o cliente volta
com a alma e a vida enriquecidas.”
Em Belo Horizonte, a Fred Tour é
uma das pioneiras em enxergar turismo sob esse viés. “Como conselheiros
ou travel advisors, ajudamos o cliente
a definir todas as experiências, de refeições na casa de moradores ou em
restaurantes Michelin, seleção dos
melhores marchands e galerias até

contratar um chef para preparar um
jantar para a família em uma vila ou o
ingresso para uma festa do clube VIP”,
relata Frederico Fajardo, proprietário
e diretor da agência, no bairro Nova
Suíssa. Há 15 anos, ele foi o primeiro consultor a receber o selo Virtuoso
em Belo Horizonte. “Sempre trabalhei
com o mercado de luxo, mas o grande
diferencial de ser membro é a projeção e amplo acesso a fornecedores e
receptivos selecionados”, diz.
O alto padrão começa na classe
do voo, no mínimo executiva. Burocracia, filas e malas pesadas no aeroporto pra quê? O serviço pode incluir
carregadores e tratamento diferenciado na entrada do país. “Nossos parceiros recebem os clientes na saída do
avião, levam-nos a um balcão exclusivo do setor de imigração e carregam a
bagagem até o carro. É uma demanda muito forte em Miami”, conta Fajardo. Como clientes preferenciais, as
agências Virtuoso garantem reservas e
upgrades em poderosas cadeias hoteleiras, como Four Seasons e Diamond
Club, com direito a mordomias dignas
de paxá. “A rede Aman, por exemplo,
tem a média mais alta do mundo de
funcionários por hóspede. Na unidade do Butão, com apenas 12 quartos,
são seis por cliente”, enumera.
Confiança e comodidade é o que
motiva a estilista e designer de joias
Adriana Bittencourt a ser cliente da
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Fred Tour já há 20 anos, mesmo morando em São Paulo. “Recorro à agência até para ponte aérea. Gosto de ter
apoio se quero mudar alguma coisa,
seja a passagem ou o quarto. É como
se fosse um secretário de luxo”, diz.
Adriana se recorda de uma viagem
para o Vietnã e o descontentamento
com o cicerone. “Liguei para o Fred e
disse que não queria mais viajar com
o guia. Era madrugada no Brasil, mas
ele providenciou de imediato a troca”,
conta. Tudo isso, claro, tem seu preço. “Não tenho problema de pagar,
mas sou exigente em receber o serviço
dentro da expectativa”, avisa.
Quem também exige qualidade é
a professora universitária Maria Luiza
Martins, mas com o objetivo de garantir o sucesso da viagem nos detalhes.
“Prefiro me afastar do improviso e do
medíocre e me apoiar em bons serviços, de forma que consiga aproveitar melhor meu tempo”, diz. E é por
isso que a curadoria faz todo o sentido
para ela. “Posso pesquisar na internet,
mas a vivência e o aconselhamento
profissional são imprescindíveis para
ter segurança e evitar gastos desnecessários.” Maria Luiza é cliente da
Visa Turismo, em Lourdes, e, ultimamente, tem feito viagens com pequenos grupos, especialmente roteiros
de arte e gastronomia. “Acho adorável, especialmente em países exóticos,
como Índia, China e Indonésia, destinos incríveis, mas onde a infraestrutura de hotéis, restaurantes e transporte
é mais complicada”, conta.
A Visa Turismo, aliás, é referência em, digamos, “excursões”. “É
como se fosse um clube de viagens”,
corrige o proprietário Flávio Géo, há
20 anos no ramo. Em 2015, por exemplo, ele conduziu clientes por uma
imersão enogastronômica por Espanha e Portugal. “Para alguns, experiência é abandonar os hotéis em
busca da sensação de viver algo diferente, mais intimista”, contrasta. Flávio é agente Virtuoso há quatro anos.
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maria luiza martins:
“aconselhamento é
imprescindível”

Fotos: arquivo pessoal

flávio géo:
“excursões como
clube de viagem”

Adriana Bittencourt:
“é como se fosse um
secretário de luxo”
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NOSSA EXPERIÊNCIA
A convite da teresa perez, a
Viver Brasil viajou para a turquia
sob os padrões relatados nesta
matéria. os diferenciais, de fato,
começaram no aeroporto, com
acesso à sala Vip logo após o
check-in. A reportagem fez o trajeto até istambul na classe executiva da turkish Airlines.
Já na turquia, experimentamos o serviço door-to-door: o receptivo nos recebeu em frente ao
portão de desembarque, cuidou
das bagagens e nos conduziu a
um portão exclusivo da imigração. em todos os percursos, a
hospedagem ficou a cargo de hotéis de luxo, como Four seasons
e shangri-la.
nas atrações turísticas, ingressos pré-adquiridos e acesso sem fila. diga-se o mesmo
da gastronomia, com reservas
em alguns dos melhores restaurantes, a exemplo do spago, de
Wolfgang puck. Motorista à disposição e guia falando português
acompanharam a Viver Brasil
em todo o trajeto. todos os voos
internos, pela turkish, também
foram em classe executiva.
viver Janeiro 20 - 2017
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graças aos contatos da rede, ele já
conseguiu proporcionar surpresas, a
exemplo de um piquenique nos jardins de Versalhes,
defronte ao petit trianon. também
já promoveu um almoço na muralha
da china, contratou tenores de ópera
para cantar nas ruínas da Armênia e
fechou com exclusividade salões do
museu Hermitage, em são petersburgo. “noutra ocasião, um cliente queria que eu organizasse um jantar com
músicos em Veneza para pedir a namorada em casamento”, recorda.
na área cultural, os travel advisors
também se empenham em reservar
ingressos para festivais de música erudita com até um ano de antecedência.
É um dos serviços preferidos da empresária Maria elvira salles Ferreira.
“troco jantares por um bom espetáculo”, afirma. Mas com o passaporte
rodado por 103 países, ela não abre
mão do exotismo e conta de uma viagem à Mongólia feita com a Visa turismo: o grupo se hospedou no lodge
three camels, onde os quartos eram
em uma tenda de feltro, em base de
madeira, típica dos pastores nômades. “no check-out, o richard gere
estava chegando para uma temporada”, lembra. noutra ocasião, Maria
elvira contratou os serviços da agência paulistana teresa perez para uma
viagem com uma amiga ao Marrocos.
“tivemos um motorista particular nos
acompanhando em toda a viagem.”
A propósito, desde 2015, a teresa perez conta com unidade em
Belo Horizonte, tornando-se o terceiro membro Virtuoso em Minas. em
um trecho discreto da rua rio de Janeiro, o escritório só atende clientes
com hora marcada. “nosso público,
em geral, tem alto poder aquisitivo,
é formado por empresários, advogados, médicos, políticos e profissionais liberais e quase sempre chega
até nós por indicação. Alguns, inclu-
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CAROLInA E LuCIAnA,
DA tEREsA PEREz:
clientela reservada

sive, já eram nossos clientes
em são paulo. são pessoas
muito reservadas e preferem manter
sigilo”, confidencia a consultora carolina cordeiro. o perfil vai de seniores bem-sucedidos a empresários em
início de carreira, jovens de famílias
tradicionais e casais em lua de mel.
“também estão em alta viagens multigerações, com avôs, filhos e netos. A
ideia é aproveitar o tempo juntos para
transmitir conhecimento.”
para atender às expectativas, a
teresa perez preocupa-se com detalhes como qualidade dos lençóis, vista, amenities, decoração e serviço de
concierge, além de buscar hotéis que
sejam atrações por si. “o cliente chega sabendo exatamente o que irá encontrar, mas sempre proporcionamos
alguma surpresa”, pontua a coordenadora de atendimento luciana dutra, que se mudou de são paulo para
BH para gerenciar a filial mineira.
ela aponta o segmento de bem-estar
como tendência. “A maioria das pessoas não busca apenas um destino
zen, mas relaxar com serviços de massagem nos quartos, day spa, aulas de
meditação, ioga, culinária orgânica e
tratamentos estéticos”, relata.
entretanto, mesmo o turismo de
luxo sofreu os reveses da crise. “Até
2012, tínhamos crescimento de 8% a
12% ao ano. em 2015, houve retração
de 10%, e, no primeiro quadrimestre
de 2016, de 12%”, calcula Fred Fajardo. A queda se reflete não no total de
viajantes, mas no número de embarques e noites no destino. por exemplo:
quem antes fazia cinco viagens anuais
reduziu para três e a média de 11 diárias passou para oito. “sinto que agora parou de cair. estamos dando uma
respirada.” A Visa turismo relata retração semelhante, enquanto a teresa
perez, por ainda ser nova no mercado
de BH, diz estar em situação estável.
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