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DESDE SUA FUNDAÇÃO,  em 1996, a 
Booking.com se comprometeu com 
a promoção da igualdade de gêne-
ros. Hoje, temos orgulho de dizer 
que somos uma das poucas empre-
sas da indústria de tecnologia no 
mundo a ter mais da metade de seu 
quadro de funcionários formado por 
mulheres.  Acreditamos e levamos 
muito a sério que as mulheres devem 
estar representadas em todas as esfe-
ras da sociedade e em todos os graus de 
hierarquia dentro de uma corporação.  

Trabalhamos diariamente para ser-
mos uma das empresas de tecnologia 
mais equilibradas em termos de gênero 
do mundo, portanto, entendemos que 
nosso empenho não deve se restringir 
dentro dos muros da Booking.com, mas 
também ganhar vida em nossa comu-
nicação com viajantes no mundo todo.

Assim nasce este guia “Mulheres 
pelo mundo: um guia para viajar em 
sua própria companhia”, com o objetivo 
de incentivar mulheres a fazer as malas 
e explorar novos destinos, experiências 
e, principalmente, a si mesmas. É ins-
pirador ver mulheres fazendo coisas 
incríveis todos os dias, e cair na estra-
da sempre será um ato de autoconhe-

cimento e crescimento pessoal. Pouco 
importa se o destino seja perto de casa 
ou em algum lugar distante, viajar nos 
faz maiores, mais livres, mais fortes e, 
definitivamente, mais felizes!

No início de 2019, conduzimos 
uma pesquisa com 4 mil viajantes na 
América Latina e descobrimos que as 
primeiras palavras que vêm à cabeça 
das pessoas quando pensam em mu-
lheres viajando sozinhas são “inde-
pendente”, “aventureira” e “segura de 
si”. Esse dado nos encheu de otimis-
mo e nos motivou a desenvolver uma 
parceria com a Think Olga -  uma das 
maiores ONGs de empoderamento 
feminino da região. Juntos, nos pro-
pusemos a construir argumentos ins-
piradores e poderosos com o objetivo 
de incentivar mais mulheres a carim-
barem seus passaportes.

As páginas a seguir expressam os 
valores da Booking.com e atendem a 
real necessidade do público femini-
no em conhecer o mundo, sozinhas 
ou com companhia, mas sempre com 
segurança.

Boa leitura e excelentes viagens!

BOOKING.COM

C A R TA  AO  L E I TO R

Viajamos sozinhas, 
seguimos juntas 
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Mulheres 
na estrada 
A curiosidade é o motor 
da humanidade. Ela nos 
impulsiona, estimula a 
experimentar, questionar, 
solucionar problemas, 
expandir fronteiras. Viajamos 
pelo mundo desde sempre. 
Nossa espécie é migratória 
e saiu da África para os 
demais continentes ao longo 
dos milênios, modificando a 
natureza por onde passamos

5

MULHERES VIAJANDO NÃO SÃO EXCEÇÕES à regra e, 
sim, herdeiras de uma longa linhagem de curiosas, des-
bravadoras e aventureiras que acompanharam mari-
dos e parentes ou foram sozinhas, que desafiaram bar-
reiras impostas a elas em nome do sonho de descobrir 
o que há além das fronteiras familiares.
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PRECISA SER 
AVENTUREIRA 
PARA VIAJAR 
SOZINHA?

HOJE HÁ UM A E XTENSA  gama 
de facilidades e plataformas, 
que ajudam a planejar viagens 
para todos os gostos e perfis, da 
escolha do destino à reserva de 
acomodação e aluguel de carros. 
Basta tirar o celular do bolso, co-
nectar-se à internet e procurar, 
as informações práticas estão lá. 
Ele também ajuda durante a via-
gem: a navegar pelo novo espaço, 
conferir informações e até em se 
comunicar em línguas que não 
dominamos, por meio de aplica-
tivos de tradução em texto e voz.

Registros em primeira pessoa 
de viagens empreendidas por mu-
lheres são raros antes do século 
XIX, mas alguns deles sobrevive-
ram aos milênios. A pioneira foi a 
galega Egéria, a segunda pessoa a 
escrever um relato de viagem (um 
peregrino de Bordéus foi o pri-
meiro, 50 anos antes). Em forma 
de cartas dirigidas às senhoras e 
irmãs cristãs, esta mulher pere-
grinou durante três anos da Eu-
ropa à Palestina, entre 381 e 383 
d.C. Atravessou o sul da França, 
o norte da Itália e o Mar Adriático 
até Constantinopla (hoje Istambul, 
Turquia), e partiu para a Palesti-
na, onde visitou quase todos os 
lugares importantes para os cris-
tãos. Seguiu, então, para Egito, 
Antioquia, Edessa, Mesopotâmia, 
Síria e voltou à Constantinopla, 
onde acaba seu texto.

Graças a navios transoceânicos 
regulares, à malha ferroviária e à 
invenção da imprensa, chegamos 
ao século XX repletos de livros de 
viagem, escritos por mulheres e 
homens. E avançamos para o sé-
culo XXI. As passagens de avião 
ficaram cada vez mais acessíveis, 
o planeta está mapeado e moni-
torado por satélites e existe uma 
infinidade de informações sobre o 
globo que destrincham cada etapa 
necessária para explorar o mundo. 
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O mundo não é mais um mis-
tério a ser desbravado, mas há, 
sim, muito a se descobrir, espe-
cialmente por meio dos sentidos: 
novas pessoas e suas histórias, di-
ferentes sabores, sotaques, hábi-
tos, sons, texturas e desafios que 
só as viagens nos proporcionam. 

É preciso sair da zona de con-
forto e criar oportunidades. Esta-
belecer conexões com pessoas do 
lugar, abrir espaço para o inespe-
rado, para a mudança de planos. 
Incluir no cronograma horas (ou 
dias!) sem planejamento e não dei-
xar a viagem se tornar mais uma 
obrigação da vida, com hora para 
dormir e acordar todos os dias. Por 
exemplo, a escolha de um meio de 
transporte pode criar ou dificultar 

a interação com a cultura local. 
Quanto mais individuais (alugar 
carro, andar de táxi ou aplicativo 
de caronas), menores as chances 
de conviver com a população do 
lugar em seus afazeres cotidianos. 
Apesar do carro ser mais rápido, 
o metrô pode colocar você diante 
de um músico de rua que vai fazer 
valer a escolha pelo transporte co-
letivo. Não dá para planejar essas 
pequenas descobertas. 

Seja sozinha, acompanhada da 
família ou amigas ou integrando 
um grupo de desconhecidos, o ato 
de se deslocar para outra cultura 
pode ser transformador. Fazê-lo 
sozinha tem sua lista de vantagens 
e desvantagens, como todas as ou-
tras formas de viajar.
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Viajar sozinha 
ou ficar em casa?
Em pesquisa realizada pela Booking.com 
em 2019, 72% dos homens disseram já ter 
feito viagens internacionais sozinhos. As 
mulheres não ficaram tão atrás: 62% viajaram 
para fora de seus países sem companhia 

JÁ 100%  das entrevistadas disseram 
que viajariam em grupos só de mulhe-
res porque sentem que estariam mais 
seguras, especialmente em progra-
mas noturnos. A pesquisa aponta que 
as cidades precisam ter mais infraes-
trutura e policiamento para estimular 
que mais mulheres viajem sozinhas. 
Não por acaso, Chile, Argentina e Uru-
guai, tidos como países mais seguros, 
são os destinos preferidos para se via-
jar sozinha na América Latina.

As cidades são mais inseguras para 
mulheres do que para os homens, 
sejam viajantes ou residentes. A vio-
lência sofrida em viagens é apenas 
uma faceta das agressões que mulhe-
res sofrem no dia a dia. De acordo com 
a ONU Mulheres, 35% das mulheres do 

mundo todo já sofreram violência físi-
ca e/ou sexual por parte de um com-
panheiro sentimental - e em alguns 
países, essa cifra pode chegar a 70%.

A construção da narrativa de que 
as boas mulheres são as que perma-
necem no seio familiar e não criam 
suas próprias asas é mais uma das 
formas de moldar corpos e mentes 
femininos. Não é desta forma que as 
mulheres estão mais seguras. É pre-
ciso ocupar cada vez mais espaços, 
que as mulheres cuidem umas das 
outras, reforçan do a importância de 
que governos atuem contra a violên-
cia de gênero e que criem cada vez 
mais delegacias especializadas no 
acolhimento de mulheres e que tor-
nem espaços públicos mais seguros. 

8



CONVERSAR COM 
MULHERES QUE JÁ FIZERAM 
ESSE TIPO DE VIAGEM
Abrir o coração para uma mulher 
que tenha mais experiência em 
viagens pode ser um ótimo jeito 
de comparar os medos que 
elas tinham, os que ainda têm e 
confrontar os próprios medos. Se 
você não conhece pessoalmente 
alguém assim, a internet é um bom 
lugar para encontrá-las: blogs, 
perfis no Instagram e canais no 
YouTube feitos por mulheres que 
viajam, ou grupos no Facebook e 
fóruns de discussão entre viajantes.

Estratégias 
para enfrentar 
o medo de 
viajar sozinha:

SERÁ QUE VIAJAR 
SOZINHA É PARA VOCÊ? 

ESSA NÃO É UM A OPÇÃO  só para 
quem não tem companhia, nem 
está limitada a uma faixa etária. Por 
um lado, não há a companhia de al-
guém familiar para dividir e cons-
truir momentos especiais. Nem há 
a garantia de se ter alguém confiá-
vel ao lado em uma emergência ou 
situação de risco. Mas escolher via-
jar sozinha não significa que você 
vai estar por conta própria o tempo 
todo, nem desamparada. Você pode 
conhecer pessoas pelo caminho, 
sejam viajantes de diversas par-
tes do mundo ou residentes locais 
que vão te levar para comer aquele 
prato típico num lugar estratégico. 
Seu local de hospedagem é uma 
excelente referência para enten-
der regras de segurança e compor-
tamentos locais e quem você pode 
acionar em caso de emergências.

Se você quer viver essa expe-
riência, desafie-se. Não precisa 
se jogar numa volta ao mundo de 
primeira. Você pode ir acumulan-
do uma série de vivências que des-
travem crenças limitantes e ensi-
nem independência e autonomia, 
de maneira a revelar se você gosta 
desse estilo de viagem ou não antes 
de se comprometer numa jornada 
mais cara e que dure mais tempo. 
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VIAJAR CONSIGO MESMA 
NA PRÓPRIA CIDADE
Ir ao cinema sozinha, tomar um café na 
companhia de um livro, beber uma cerveja 
ou um drink no balcão de um bar, almoçar 
e jantar numa mesa para um ou visitar 
um lugar novo sem chamar ninguém 
são algumas das experiências que você 
pode se proporcionar sem precisar de 
passagens de longa distância. Algumas 
pessoas talvez a julguem por estar 
só, pois esse ainda é um pensamento 
comum da nossa sociedade. Inclusive, em 
pesquisa feita pela Booking.com, 61% dos 
viajantes acreditam que há preconceito 
com mulheres viajando sozinhas. Por outro 
lado, essa pesquisa também revelou que, 
quando as pessoas pensam em mulheres 
viajando sozinhas, as primeiras palavras 
que vêm à cabeça são “independente”, 
“aventureira” e “segura de si”. Você pode 
aprender a não ligar para os olhares de 
surpresa e declarar sua independência.

VIAJAR SOZINHA PARA 
UM LUGAR PERTO, POR 
UM PERÍODO CURTO
Pense em um lugar de 
fácil acesso que você 
queira conhecer, mas não 
tem companhia, ou que 
ache que seria interes-
sante ir sozinha. Pesquise 
as melhores formas de 
chegar até lá e percorrer 
o destino, reserve um 
lugar para dormir e vá!

VIAJAR COM UM 
GRUPO DE AMIGAS
Junto a várias amigas, vocês 
podem dividir a companhia 
entre si em momentos. Não 
há ninguém que dependa 
do seu cuidado, nem quem 
possa impor vontades sobre 
as suas. Em um grupo, as 
notívagas vão dormir tarde 
e as madrugadoras tomam 
café da manhã juntas, sem 
stress de horário. Vocês 
podem se dividir em grupos 
menores para saciar curiosi-
dades diferentes, tecer novas 
amizades que se agreguem 
ao grupo inicial, cair na festa 
sem olhares questionadores e 
ainda ter companheiras para 
dividir momentos, cuidado 
mútuo e despesas da viagem.
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EXPERIMENTAR 
FORMAS MAIS 
COLETIVAS 
DE VIAJAR
Se é o medo de 
ficar em completa 
solidão que lhe 
impede de viajar 
sozinha, aprender 
a iniciar conversas 
com desconheci-
dos, que podem 
virar novos 
melhores amigos, 
é uma vantagem. 
Que tal treinar 
essa habilidade em 
viagens com outras 
pessoas? Hostels, 
pousadas menores 
e hotéis com tudo 
incluído costumam 
ter áreas de 
convivência e 
oferecer atividades 
que facilitam a 
integração entre 
os hóspedes. 
Enquanto você 
espera seus acom-
panhantes ficarem 
prontos para sair, 
você pode ficar 
na sala de estar 
e conversar com 
outros hóspedes.

A FACILIDADE 
DE VIAJAR PELA 
AMÉRICA LATINA

VIAJAR PELO PRÓPRIO PAÍS ou continente é 
mais fácil do que para aqueles com cultura 
mais distante da nossa. Há a facilidade de 
falar espanhol, português ou “portunhol” e 
de conhecer certas estruturas da sociedade 
que compartilhamos.

Passear pela América Latina é um mo-
mento para perceber as semelhanças e 
diferenças entre as culturas dessa nossa 
região tão rica. Viajar sempre permite co-
nhecer o próprio lugar de origem a partir 
de uma jornada para fora, mas estar entre 
os hermanos e as hermanas de nosso con-
tinente intensifica essa experiência. Sur-
preender-se com a forma como a cultura 
negra se enraizou no nordeste brasileiro 
em comparação às misturas caribenhas, 
perceber as diferenças culturais deixadas 
por povos astecas, maias, incas, guaranis, 
tupis e aymaras e aprender danças típicas 
que têm um ‘quê’ de familiaridade, mas são 
diferentes em ritmo e em instrumentos, ou 
em dançar mais juntinho ou mais lento.
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Dicas 
práticas 

Como aproveitar ao 
máximo a sua experiência

VIAJAR PODE SER UM MOMENTO  transformador, 
mas é preciso permitir que essa transformação 
aconteça, sair da zona de conforto. Não existe 
visita obrigatória a lugar nenhum, especialmen-
te estando sozinha: você pode fazer o que lhe 
“der na telha”. Se estiver afim de passar cinco 
dias visitando todos os lugares que você sempre 
quis ver em Buenos Aires, você pode. Se quiser 
ficar esses cinco dias fazendo piqueniques em 
parques da cidade sem nunca ver a cor da Casa 
Rosada, você pode também. Viajando sozinhas, 
você pode inventar uma nova personalidade para 
si: ser menos tímida e mais aventureira ou, ao 
contrário, passar seu tempo de maneira mais 
reservada em parques, praças, cafés e bares, 
observando pessoas, desenhando, escrevendo… 
Você pode treinar características que gostaria de 
mudar em si, já que não tem ninguém que lhe 
conheça nesse lugar novo, quem lhe diga como 
você deve se comportar e nem quem compare o 
seu “eu na viagem” com como “você é em casa”. 

Pesquisar sobre o destino e planejar sua via-
gem é importante, mas também é interessante 
deixar alguns dias mais livres, quando você deixa 
espaço para as surpresas do caminho, volta a um 
lugar que amou ou tira um dia para se perder 
num bairro que parece interessante.

Antes de entrarmos 
em sugestões para 
você, viajante, achamos 
importante ressaltar 
que a vítima nunca tem 
qualquer culpa pela 
violência de gênero 
que sofre. Phumzile 
Mlambo-Ngcuk, 
diretora executiva da 
ONU Mulheres, diz 
que a violência contra 
a mulher é o crime 
mais tolerado ao redor 
do mundo. Ou seja, 
infelizmente, o mundo 
todo é um local de 
risco para as mulheres. 
As dicas a seguir não 
têm a prepotência 
de transformar sua 
segurança em  uma res-
ponsabilidade só sua. 
Afinal, o bem-estar é, 
ou deveria ser, tarefa 
de toda a sociedade. 
Enquanto esse tema 
ainda não amadurece 
da forma urgente como 
deveria, acreditamos 
ser importante 
ressaltar alertas e 
sugestões que podem 
deixar suas viagens 
mais tranquilas. 
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INTERNET AO ALCANCE DA MÃO
É muito mais fácil e mais seguro viajar com 
aplicativos de mapas,  tradução simultânea 
e transporte, bem como guias de viagem 
no bolso. A maioria dos países têm SIM 
cards e pacotes de dados pré-pagos, que 
podem ser comprados por viajantes. Estar 
conectada aumenta a sua autonomia e 
segurança, na medida em que você pode 
procurar informações sobre restauran-
tes, museus e lojas sem precisar carregar 
um guia grande e pesado na mochila, 
compartilhar sua localização com alguém 
que está em outro país ou ligar para 
onde você está hospedada – e até para 
algum familiar ou amigo – usando o 3G. 

Essa facilidade também pode ser vilã se 
você ficar refém das notificações das redes 
sociais e Whatsapp. Aproveite esse período 
viajando para se desconectar desses 
apps - pelo menos até precisar deles. Não 
precisa ficar 100% sem internet: que tal 
colocar os grupos de Whatsapp no mudo 
e desligar as notificações dos aplicativos?

CONHEÇA SEUS 
LIMITES 
Conheça seus limites e tente 
ficar longe de cruzá-los. 
Caso algo aconteça e você 
perceba que não está se 
sentindo bem, busque voltar 
para um lugar seguro. Na 
impossibilidade de fazer isso 
sozinha, peça ajuda para os 
funcionários do estabeleci-
mento em que se encontra e 
para as pessoas à sua volta.

TORNE-SE 
CONHECIDA PELAS 
PESSOAS LOCAIS
Ao entrar no local em que 
ficará hospedada, loja, bar 
ou restaurante, se apresente 
aos trabalhadores locais 
com simpatia. Ao cum-
primentá-los e dizer seu 
nome, de onde vem e o que 
está fazendo ali, você está 
criando laços com essas 
pessoas. Elas podem vir a 
lhe dar dicas sobre onde ir, o 
que comer, a lhe apresentar 
para outras pessoas inte-
ressantes, convidar para 
festas locais e também 
prestar ajuda. Tendemos 
a defender mais e melhor 
aqueles com quem temos 
alguma relação de afeto.
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BUSQUE SE HOSPEDAR  em hotéis 
que tenham áreas para convivên-
cia entre hóspedes, que facilitem 
o encontro entre viajantes e onde 
é fácil encontrar companheiros de 
passeios e atividades. Não precisa 
ficar em um quarto coletivo, se não 
quiser, mas que tal verificar se a 
propriedade tem um bar no terraço, 
cozinha coletiva ou sala de estar 
agradável onde, possivelmente, os 
viajantes se encontram? Meia hora 
de conversa com outros hóspedes 

enquanto você descansa de um 
dia cheio de atividades pode lhe 
conectar a pessoas com interesses 
similares aos seus.

Também vale a pena fazer ativi-
dades coletivas que a conectem a 
pessoas parecidas. Tours guiados 
são ótimos para isso. Além de reve-
larem algo a mais sobre onde você 
está, aumentam as chances de 
encontrar uma pessoa legal com 
quem dividir um outro passeio ou 
sair à noite nos próximos dias.

DICAS PARA SE CONECTAR 
COM PESSOAS

15



DICAS DE SEGURANÇA 
RELACIONADAS À 
VIOLÊNCIA COTIDIANA 
DOS PAÍSES DA 
AMÉRICA LATINA

A culpa nunca é da vítima, mas existem 
alguns cuidados que podem reduzir o 
risco de se encontrar em uma situação 
perigosa. São os mesmos cuidados que 
tomamos em nossa própria cidade:

PEÇA DICAS DE 

SEGURANÇA AO SEU 

LOCAL DE HOSPEDAGEM

Você pode compartilhar 
com o recepcionista o 
seu roteiro de viagem e 
perguntar sobre formas 
mais seguras de chegar 
até os bairros mais 
longínquos, os melhores 
bares para ir sozinha ou 
se existe algum cuidado 
específico daquela cidade 
que você precise saber.

NÃO ACEITAR 

BEBIDAS que 
não tenham 
sido abertas 
sob sua 
vista ou que 
você viu o 
bartender 
preparar.

NÃO SE FORCE 

A NADA 
Ficou sabendo de 
um lugar que parecia 
muito legal, mas, 
chegando lá, não se 
sentiu à vontade?  
Vá embora. Você não 
é obrigada a ficar 
em lugar nenhum. 
Mais um motivo 
para ter sempre 
um número de táxi 
confiável à mão.

SEMPRE FICAR  

DE OLHO 

EM SEUS 

PERTENCES 
(especialmente 
os valiosos) 
Use um 
cadeado de 
chave para 
trancar o 
armário, pois 
os de senha 
são facilmente 
arrombáveis.
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MANTENHA AS PESSOAS 
INFORMADAS SOBRE 
ONDE E COM QUEM VAI
Compartilhe seu itinerário de 
viagem com pessoas próximas 
que não estão indo com você. 
Sempre que fizer um passeio 
mais longo, informe também 
a gerência do local em que 
está instalada sobre onde vai, 
com quem vai e quando volta. 
Assim, se acontecer algo fora 
do previsto, eles saberão por 
onde começar a procurá-la.

Voltando para sua 
hospedagem de madrugada, 
vale a pena dividir os dados 
do motorista e da corrida com 
alguém, mesmo se essa pessoa 
estiver em outra cidade, e faça 
isso de forma que o motorista 
saiba. Se, no meio da viagem, 
você começar a se sentir 
insegura dentro do carro, ligue 
ou finja uma ligação para alguém 
e informe onde você está, qual 
é a placa do carro e nome do 
motorista. Isso poderá ajudá-la 
a manter-se mais segura.

Mas se antes mesmo de 
embarcar você já sentir um frio 
ruim na barriga, nem entre no 
carro. Invente uma desculpa, 
volte para dentro do local onde 
estava e chame outro motorista. 

RESPEITE SUA INTUIÇÃO
Em uma viagem sozinha, a única 
pessoa que você precisa agradar é 
você mesma. É preciso respeitar seu 
tempo, as suas próprias vontades.  É 
importante ouvir seus  instintos para 
entender o que é “frio na barriga” e 
o que é “aqui não está legal”. 
Por isso, é importante pedir ao esta-
belecimento em que está instalada 
um número de taxi confiável, ou ter 
3G e bateria para pedir um carro 
particular para sair de onde estiver.

Se você não se sentir segura e 
acolhida pelo staff de onde está 
hospedada, é motivo para reclamar 
com a gerência sobre o compor-
tamento de alguém e até para 
mudar de propriedade. Não tenha 
medo de dizer não ao que você não 
quer ou não lhe deixa à vontade.
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AO CONHECER UMA PESSOA nova, 
seja uma amizade ou paquera, adi-
cione-a no Facebook, Instagram 
ou outra rede social. O histórico 
de atualização delas dão sinais de 
como essa pessoa se projeta no 
mundo - e podem lhe ajudar a en-
tender melhor quem é essa pessoa. 
Reinventar-se na estrada é ótimo, 
mas adotar uma identidade falsa, 
não. Especialmente numa relação 
amorosa, é muito importante saber 
com quem você está se envolvendo. 

Em qualquer momento da con-
quista amorosa, não tenha vergo-
nha de falar não, nem de mudar 

de ideia quanto ao sim dado no 
começo da paquera. Lembre-se 
que a sua integridade física e psi-
cológica são mais importantes do 
que “passar vergonha” ou “fazer 
desfeita” a alguém. 

E pode ser explícita: “não gos-
tei disso”, “não quero aquilo”, “você 
está me deixando constrangida”, 
“você está me incomodando”. Isso 
serve tanto para deixar clara sua 
negativa para quem está tentando 
algo a mais com você quanto para 
que as pessoas ao seu redor saibam 
que você não está à vontade com as 
demonstrações de afeto recebidas.

DICAS DE SEGURANÇA 
RELACIONADAS A NOVOS AFETOS
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Sofreu algum 
tipo de violência 
ou está se sentindo 
desconfortável?
EXISTEM PAÍSES QUE têm leis especí-
ficas contra assediadores e delegacias 
de mulheres, outros ainda não cons-
truíram essas redes. É interessante 
saber sobre as leis locais em relação 
à violência contra a mulher antes de 
viajar, para entender como e a quem 
recorrer em caso de emergência.

O assédio pode ser físico e moral, 
pode ser algo gravíssimo, mas tam-
bém um toque indesejado ou um 
comentário que você não gostou. Se 
ocorrer em um estabelecimento, seja 
ele o local em que se hospedou, um 
bar ou restaurante, procure o gerente 
responsável e denuncie, peça o afas-
tamento do assediador, seja ele cliente 
ou funcionário.

Procure as mulheres a sua volta, 
estabeleça contato com possíveis 

aliadas que lhe apoiem, quer seja 
para ajudá-la a afastar o assediador, 
chamar um táxi ou alguém que você 
pode abraçar e chorar no ombro, caso 
se sinta fragilizada. 

O local de hospedagem pode ser 
uma referência para viajantes quando 
precisarem de ajuda, mas só se recep-
cionistas e outros trabalhadores esti-
verem treinados a acolher denúncias 
e lidar com elas de forma a aumentar 
a segurança das hóspedes.

Se, diante de uma denúncia, a ge-
rência da propriedade em que está 
hospedada diminuir a gravidade dela 
ou não fizer nada a respeito sobre o 
mal comportamento de um funcioná-
rio ou hóspede, esse é um bom motivo 
para cancelar o restante da sua reser-
va e ir se hospedar em outro lugar.
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