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A pandemia irá passar, a vacinação,
uma hora, será plena, a economia 

voltará a aquecer e as pessoas 
voltarão a se encontrar.

Dentre todas as incertezas que o mercado

e as pessoas vivem hoje, há, pelo menos, uma 
certeza:  Os desafios serão superados.



Outubro 1918



Março 1919





O carnaval é uma festa que tenta 
ser alegre para os tristes

Carlos Heitor Cony – sobre o carnaval de 1919

Carnaval 1919
A grande desforra contra a peste 

que dizimara a cidade
Ruy Castro  



A história mostra que 
Depois de cada pandemia
que a humanidade viveu e 
sofreu…  varíola, malária, 
peste bubônica, sarampo, 
gripes, ebola...

O entusiasmo, otimismo e excitação 
pós pandemia moveu o mundo para 
frente com vontade de viver 
e dar pulsão a vida.



Depois de tempos 
de confinamento, 
sofrimento, angustia, 
depressão, 
perdas humanas,
insegurança, 
desestrutura financeira e
material, 
as pessoas vão querer:



viajar, jantar, festejar, 
encontrar pessoas, ir ao 

teatro, ir aos parques 
temáticos, curtir um hotel, 

participar de um congresso, 
de uma feira, exposição,   

aproveitar as cidades 
e conhecer novos lugares.



Com a expectativa  de que  toda a população 
será vacinada e a esperança que as pessoas
estarão mais conscientes com o uso de mascaras, 
distanciamento e uso de gel , 
inúmeras situações serão retomadas à normalidade. 

Em 2022, será o ano do centenário da 
Semana de Arte Moderna, o Bicentenário 
da Independência do Brasil, teremos a 
Copa do Mundo, que cria união e mobiliza 
as emoções.  



Finalmente a volta 
dos eventos 
Presenciais sem as restrições 
impostas no momento,  como 
congressos, fóruns, feiras e 
exposições com os devidos 
protocolos para o convívio social .  

A tão aguardada volta do carnaval de rua e dos 
sambódromos, com os cidadãos exercendo seu 
direito de ir e vir, de forma ampla e segura.

O ano eleitoral, na qual as pessoas  poderão exercer seus direitos cívicos, debate e  refletir livremente o futuro do país.  



Um sentido
depois da pandemia

Será a grande 
celebração da vida. 



Entretanto, hoje, o setor de

turismo, eventos e viagens trabalha 
para a sobrevivência, 
com associações e entidades de classe dialogando com o poder 
público para garantir um contexto possível para se 

manter as operações, compromissos e empregos.



A partir de 2022,   
não teremos apenas uma 
retomada. 
Teremos uma RENASCENÇA.
Momento para despertar 
novas concepções. 

Uma das características do 
renascimento foi a 
valorização do ser humano. 



E esse futuro está logo ali. 
O mundo já começou a se movimentar.



Temos que nos preparar.
Apesar das limitações impostas no momento, 

precisamos ter equilíbrio, 
saúde mental, buscar investidores,  recursos 

financeiros, renegociar tributos, bancos,  rever 
o modelo de negócios e mais do que tudo, 

criar força e energia para se planejar
desde já.



Agora é o melhor momento para negociar preços, espaços  e 
disponibilidade de agenda para os próximos anos.

Os profissionais dos  
CONVENTION E DOS VISITORS BUREAUS 

em todo Brasil
continuam  atuando na captação dos futuros  eventos e 

se organizando para ações de promoção  e plataformas digitais.

E está à disposição para assessorar na escolha do 
destino mais adequado,  da articulação público privada

e recomendação dos melhores fornecedores da cadeia produtiva. 





A humanidade terá de lidar  
com as consequências 

sociais, psicológicas e econômicas 
do vírus  antes de entrar na 

era pós-pandemia. 

Mas assim  como aconteceu nas pandemias 
passadas,   tudo isso ficará para trás. 

As pessoas  buscarão mais interação social.

E o turismo, as viagens e os eventos
terão um papel fundamental. 



SOMOS
AGENTES 

DA 
PROSPERIDADE 

SOMOS AGENTES 
DA PROSPERIDADE



O SETOR JÁ FEZ A  SUA PARTE.

TODOS  OS PROTOCOLOS 
ESTÃO HOMOLOGADOS  E 

IMPLANTADOS PARA
O BEM ESTAR DE TODOS.

Obrigado.
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