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V iajar para outro país está nos sonhos de 
qualquer um, tem também os que além 
de sonhar, não deixam de carimbar o pas-

saporte todo ano. Porém, chegar a um lugar dife-
rente, sem saber o idioma local e alguns costumes 
podem acarretar vários problemas. Para este pú-
blico, a mineira Carla Rocha Zimmermann, da as-
sessoria Zimmermann International Connections 
(ZIC), oferece os serviços de recepção aos turistas 
brasileiros na Suíça.

A tradição, segundo Carla, é que lá as mulheres 
permanecem em casa, trabalhando no lar. À medi-

da que os filhos crescem e frequentam as escolas, 
elas voltam à rotina diária de seus trabalhos, o que 
acabou sendo assimilado pela mineira, daí a cria-
ção da Zic. “Com o crescimento dos meus filhos, 
senti que precisava trabalhar. Com gosto aflorado 
em recepcionar, já que havia tornado um hábito 
receber minha família por aqui, no decorrer das 
idas e vindas senti a necessidade em oficializar 
essa tarefa, e que era prazerosa – levá-los a cada 
cantinho desse maravilhoso país, com segurança 
e transporte público de primeiro mundo. Com a 
faca e o queijo na mão, foi fácil me enquadrar nes-
sa modalidade de trabalho”, conta. 

Por Sandra Leão  Fotos Arquivo Pessoal

TURISMO

 PARA OS BRASILEIROS
SUIÇA

Mineira oferece assessoria especializada para brasileiros que 
desejam visitar o país famoso pelos seus alpes

“DURANTE 
ALGUMAS 
DIFICULDADES 
ENCONTRADAS 
PELA VIAGEM, 
ESTAR AO LADO 
DE UM BRASILEIRO 
EM UM PAÍS 
ESTRANGEIRO 
É, NO MÍNIMO, 
CONFORTANTE”

Nas terras da charmosa e cinematográfi ca 

Zermatt, Carla Rocha dá as boas-vindas ao 

conhecido Pico do chocolate Toblerone

No verão, a trilha dos cinco lagos no Pizol (estação de esqui)

Verão na estação de esqui: Flumserberg
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Como funciona

A assessoria busca a melhor alter-
nativa de hospedagem, roteiros de 
passeios na região, viagens, meios de 
transportes, emissão de passagens e 
tickets de passeio, possibilitando ao 
turista conhecer o calendário social 
e cultural de todo o país. “Durante al-
gumas dificuldades encontradas pela 
viagem, estar ao lado de um brasileiro 
em um país estrangeiro é, no mínimo, 
confortante”, pondera. 

As vantagens para quem contrata os 
serviços da Zic, garante Carla, são inú-
meras, desde assistência no aeroporto 
com translado, ida e volta, orientação 
quanto aos custos diferenciados nos 

shoppings e mercados e horários de-
funcionamento e, claro, uma proxi-
midade ao interagir com a cultura e 
tradição locais. “É um projeto que co-
meçou com a ajuda da minha família, 
tanto na motivação como no apoio 
à criação da página como uma ferra-
menta. E hoje, fico feliz por ter clien-
tes que estão retornando e agregando 
passeios a outros países próximos da 
Suíça”, afirma. 

Há cinco anos nesse mercado, a con-
sultora diz ter recepcionado muitos 
brasileiros que voltaram ao país após 
conhecer os serviços por ela ofereci-
dos. E, como propaganda é a alma do 
negócio, o trabalho prospera com a 
indicação de quem já a conhece e ao 

gosto do cliente. Entre os desejos, ro-
teiros românticos para os mais apai-
xonados ou para o casal em lua de 
mel, com passeio de limousine pelo 
Lago de Zurique seguindo para jantar 
em luxuosos restaurantes, e visitas a 
grandes relojoarias da Bahnhofstras-
se. “Todos os diferentes perfis e es-
tilos são bem-vindos, desde que se-
jam felizes,” finaliza. Sobre os valores, 
estes são cobrados de acordo com o 
roteiro escolhido pelo cliente.  

Vista parcial do lago Vierwaldstättersee em Lucerna, a cidade é a 

pérola do roteiro turístico suíço

Paisagem da montanha durante o outono na região de Sargans

Uma das capitais mais tranquilas da Europa, 

Berna também é uma das mais bonitas

www.zic-online.ch
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