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Fábio Mader é o novo diretor do B2B da CVC Corp; Luciano Guimarães encerra sua era
ligada à Rextur; e Thomas Dubaere, CEO da Accor na América do Sul, decreta o fim
dos hotéis como conhecíamos antes da pandemia
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Editorial

FIM DE CICLOS
Sobre a existência da vida eterna, podemos debater (eternamente?), acreditar, torcer para que seja verdade, negar, lamentar, ter fé... Mas nessa vida que temos,
somos obrigados a conviver com a finitude. Tudo tem um começo e um fim, tudo
cumpre um ciclo.
Esta semana, aqui na nossa dinâmica indústria de Viagens e Turismo, vimos vários
ciclos sendo completados e outros iniciando uma nova rotação. Quer dizer, rotação
não. Caminhada em diferentes marchas, escalada com subidas e quedas, rafting
com águas ora calmas, ora turbulentas. Ciclos que nos fazem seguir, nem sempre
em linha reta.
Ciclos que podem ser curtos, como o de Alexandre Moshe na Decolar – 3 anos apenas. Ou longos, como o de Luciano Guimarães na RexturAdvance (primeiro como Rextur, aos 16 anos, em 1993, depois como RexturAdvance e nos últimos seis anos como
uma unidade da CVC Corp). Décadas com o mesmo nome lhe acompanhando: Rextur.
Mesmo não sendo a mesma empresa lá do começo.
Em ambos os casos, não sabemos com que velocidade, também é o começo de um
novo ciclo profissional. Como está sendo para Fábio Mader, que chega ao auge da
carreira até agora, acumulando a direção da CVC Argentina e do B2B da CVC Corp.
No Grupo Flytour, vemos claramente que um ciclo já acabou e seu fundador, Elói D’Avila de Oliveira, uma das histórias mais inspiradoras de nossa indústria, desenha o início
de uma nova etapa, com novos investidores, parceiros e colaboradores, como Fábio
Castro, anunciado esta semana como CFO.
A era pandêmica acelerou o fim de alguns ciclos, e vimos vários deles aqui na PANROTAS, como também o surgimento de outras jornadas, histórias...
Pessoas têm ciclos, e produtos e segmentos também. Como diversos processos, serviços e empreendimentos tiveram seus ciclos acelerados na pandemia. Quem falava
de hotéis lifestyle há dez anos? Ou em um hotel sem recepção? Um hotel com um
espaço para cada público: corporativo, lazer, corporativo + lazer, longa estada, amantes da boa gastronomia, o cliente que só quer se divertir por algumas horas em um
ambiente vibrante, famílias... ? Coliving, Coworking, Coexisting...
É o tema de nossa reportagem com o CEO da Accor na América do Sul, Thomas
Dubaere.
Em nossa missão de contar as histórias do Turismo, especialmente de seus profissionais, seguimos, como espectadores e narradores, acompanhando esses diversos
ciclos, sempre torcendo para que o próximo seja ainda maior, melhor, mais alto.

Artur Luiz Andrade
Editor-chefe e Chief Communication Officer da PANROTAS
artur@panrotas.com.br
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Latam de volta
a Barcelona

Observando a recente diminuição das
restrições para viagens internacionais
para o Brasil, a Latam decidiu antecipar
o retorno do seu voo direto GuarulhosBarcelona para novembro, com três
frequências semanais. Além disso, a
companhia também resolveu ampliar as
operações já restabelecidas para Madri e
Paris em outubro - de três para quatro voos
por semana.
Com a inclusão de Barcelona, serão ao
todo 14 destinos internacionais ofertados
pela companhia em voos a partir do Brasil.
“Apesar de ser uma retomada gradual,
temos observado um consistente
crescimento na busca dos brasileiros por
viagens internacionais, principalmente para
países abertos a quem já está totalmente
vacinado contra a covid-19. Por isso,
estamos constantemente avaliando a
possibilidade de antecipar a retomada de
alguns destinos e de ampliar a operação
para alguns países que já voltamos a
atender, como é o caso da Espanha e
da França”, afirma o diretor de Vendas e
Marketing da Latam Brasil, Diogo Elias.
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Fábio Castro

Gente

Mais um
passo da
Nova Flytour
O Grupo Flytour anuncia mais um
reforço no time, dentro de sua
reformulação para a apresentação, em
breve, de uma nova empresa. Fábio
Castro chega para ocupar a posição
de CFO. Formado em administração
com pós-graduação em finanças,
Fábio soma mais de 12 anos de
experiência em mercado de capitais,
com participação em três processos
de abertura de capital (IPO) e diversas
emissões de dívidas no mercado local
e internacional. Antes de ingressar na
Flytour, o executivo teve passagens
pelo banco Itaú, grupo Simpar, Movida,
EkkoGroup e Ambipar, sua última casa.
“A chegada do Fábio está em linha
com nossos objetivos: focar cada vez
mais no futuro. A experiência dele vai
acrescentar bastante ao nosso negócio”,
comentou o presidente da Flytour, Eloi
D'Avila de Oliveira.
“A Flytour é uma gigante do setor de
Turismo. E como todo gigante desafios
não faltam. O time atual vem fazendo
um excelente trabalho e espero
contribuir para alcançarmos os objetivos
traçados”, disse Fábio Castro.
Hoje, a companhia conta com 1,1 mil
colaboradores diretos e mais de 2 mil
indiretos, atendendo a uma cadeia de
mais de 5 mil fornecedores e clientes.
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Aviação

ITA,
a nova
Alitalia

Com a previsão de iniciar as
operações em outubro atendendo
45 destinos e 61 rotas, a Italia
Transporto Aereo (ITA), sucessora
da Alitalia, começou a vender
bilhetes. As passagens já estão
disponíveis pelo próprio site da
companhia, assim como em
agências de viagens e nas lojas
de aeroportos.
A princípio, a companhia
vai operar uma frota de 52
aeronaves, das quais sete serão
de fuselagem larga e utilizadas
em rotas de longo curso. O
número deverá aumentar para
105 aeronaves (incluindo 23 de
fuselagem larga) até 2025, das
quais 81 serão de nova geração.
A data simbólica também
marca uma porta aberta para
trabalhadores do setor, já
que o site para admissões de
funcionários também começou a
funcionar, conforme anunciou a
empresa em nota.
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OTAs

Mudança na
cúpula da
Decolar
Alexandre Moshe

O executivo Alexandre Moshe
deixou a direção da Decolar
no Brasil. Ex-Livelo, ele estava
na OTA desde agosto de 2018.
A Decolar enviou o seguinte
comunicado à PANROTAS:
“A Decolar informa que Alexandre
Moshe, diretor-geral da Decolar
no Brasil, deixará a empresa
para assumir um novo desafio
profissional. Ele segue na posição
nas próximas semanas, período
em que fará uma transição
para Sebastian Mackinnon,
que assume interinamente a
liderança no País – posição que
também ocupou em 2018. A
Decolar agradece a dedicação
e a competência que Alexandre
Moshe colocou a serviço da
empresa.”
Sebastian Mackinnon é
executivo da sede da Despegar,
na Argentina, onde atua como
chief partners officer, e fica no
comando do Brasil até a chegada
de um novo CEO.
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Destinos

Espanha e
Alemanha
reabertas
A Europa está finalmente reabrindo para
os brasileiros. Nas últimas semanas,
grandes destinos, como França, Suíça,
Alemanha e Espanha, passaram a
aceitar viajantes do Brasil que estejam
totalmente vacinados – seja com duas
doses das diferentes vacinas ou a de
dose única. No entanto, antes de reservar
a viagem, é preciso verificar quais os
imunizantes aceitos em cada país e se
o certificado de vacinação brasileiro é
reconhecido no destino.
Para atender esta demanda crescente,
as companhias aéreas estão retomando
seus voos entre o País e o continente
europeu. Confira a seguir as operações
para os países já abertos para brasileiros
na Europa.
ALEMANHA
O país passou a receber brasileiros
que estejam com o esquema vacinal
completo no domingo (22). A Latam já
está com três voos diretos por semana
na rota São Paulo (Guarulhos) e Frankfurt,
sempre às terças e quintas-feiras e aos
sábados.
A Lufthansa foi uma das únicas
companhias aéreas internacionais
a manter o serviço durante todo o
período de pandemia. Até o momento,
a transportadora continua com a sua
operação diária entre Guarulhos e
Frankfurt.
A volta ao Rio de Janeiro deve ocorrer até
o final do ano.
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ESPANHA
A Espanha acaba de reabrir para visitantes
do Brasil que estejam totalmente
imunizados. Desde junho, a Iberia já tinha
anunciado que retomaria as operações
entre a Espanha e a América Latina. Com
isso, os voos para o país são diários, com
saídas de Guarulhos às 14h35 e chegada
em Madri às 6h.
Já a Air Europa está operando no Brasil
com três frequências semanais, conectando
São Paulo a Madri. E, por fim, a Latam
oferece três serviços diretos por semana, às
segundas e quartas-feiras e aos sábados,
na rota São Paulo (Guarulhos)-Madri.
FRANÇA
A Latam conta com três serviços diretos
por semana na rota São Paulo (Guarulhos)
e Paris. Os voos são feitos às terças,
quintas e sextas-feiras. O anúncio feito pelo
destino francês sobre receber brasileiros
imunizados foi feito no dia 17 de julho.
A Air France realiza o serviço a partir de
São Paulo (GRU) todos os dias, além de
três voos semanais saindo do Rio de
Janeiro (Rio Galeão). No dia 22 de outubro,
a transportadora europeia retoma a rota
Paris-Fortaleza, com três frequências
semanais.
SUÍÇA
Aberta desde 26 de junho, a Suíça conta
com voos diretos da Swiss entre São Paulo
(Guarulhos) e Zurique. Por enquanto, são
seis frequências semanais com o Boeing
777, com a exceção sendo a terça-feira. O
serviço volta a ser diário em outubro.
Além disso, a aérea suíça levará ao Brasil,
a partir de abril de 2022, a cabine Premium
Economy, intermediária entre a executiva e
a econômica. Serão 24 assentos no B777300ER em layout 2-4-2.
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Operadoras

Agaxtur
presencial

No sábado (21), a operadora Agaxtur
realizou sua convenção anual com
aproximadamente 90 colaboradores
no Terras Altas Resort & Convention
Center, em Itapecerica da Serra (SP),
seguindo todos os protocolos de saúde
e segurança. O encontro foi o primeiro
da operadora em formato presencial
desde o início da pandemia, além de ser
o primeiro grande evento do setor após a
liberação pelo Governo de São Paulo, no
último dia 17.
Com o tema "Recomeçar é Preciso... e
Viajar também!", o encontro promoveu
reuniões sobre saúde mental, impactos
no Turismo, além de falar sobre o
desempenho da empresa neste ano
e os planos para os próximos meses.
“Escolhemos a data a dedo para mostrar
que os eventos estão liberados e que é
possível fazer um evento presencial em
um hotel aqui em São Paulo. Também
queremos mostrar, na prática, a
importância dos protocolos sanitários”,
explicou o presidente da Agaxtur, Aldo
Leone Filho.
A operadora, que tem trabalhado no
regime home-office desde o início da
pandemia, vê a convenção como um
primeiro reencontro e o ponto de partida
para o retorno ao trabalho presencial
na nova sede, em Osasco (SP). “Essa é
a primeira oportunidade que temos de
reencontrar as pessoas da equipe. A
partir da convenção, pretendemos trazer
o pessoal para trabalhar no escritório
de novo, no modelo híbrido”, pontuou o
presidente. “O Terras Altas é um hotel de
eventos que está parado, e a convenção
também é um recomeço para ele”,
completou.
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Aldo Leone Filho,
da Agaxtur, e Latif
Abrão Júnior, do
Terras Altas Resort &
Convention Center

PRODUTOS EM DESTAQUE
Durante o evento, a operadora reforçou os
produtos que têm se destacado em procura
para os próximos meses. Entre as novidades
está o lançamento de todo o Brasil para os
períodos de Natal e Réveillon e os destinos
internacionais que já reabriram as fronteiras,
incluindo França, Suíça, Egito, Jordânia,
Dubai, além da Copa do Mundo 2022 no
Catar. Outra grande aposta da Agaxtur para
a retomada é o Réveillon em Dubai, já que
os Estados Unidos ainda estão com as
fronteiras fechadas.
“Além dos destinos, destacamos os
cruzeiros marítimos, que são a base da
Agaxtur. Viemos com ênfase no MSC
Seaside e no Costa Smeralda”, disse Aldo
Filho, destacando navios novos que estarão
no Brasil no fim do ano. “Então, nós estamos
na frente. Os países reabrem, a gente
começa a vender. Queremos mostrar que
estamos voltando à origem do que sempre
fomos, reforçando o nosso pioneirismo e
mostrando que somos a mais forte e a mais
ágil, mesmo com todos os problemas que
temos no mercado”, afirmou.
PROGRAMAÇÃO
Além de conhecer os planos da operadora,
os colaboradores participam de duas
atividades lúdicas promovidas pelo Terras
Altas Resort & Convention Center. A
primeira foi a palestra do psiquiatra Luis
Paulo Cotrim Amorim, sobre o tema “Como
lidar com a experiência da pandemia:
aprendizados e projeções para o futuro”. Já
a segunda ficou a cargo do professor Alfredo
Duarte, que discute temas operacionais e
comportamentais da Agaxtur.
Além do Terras Altas, a convenção anual
contou com apoio da Itapemirim, Movida,
Ifaseg Seguros, ConecTV e PANROTAS.
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Aviação
Jean-Marc Pouchol

De saída
do Brasil

O diretor geral do Grupo Air France-KLM para a América do
Sul, Jean-Marc Pouchol, está de saída do Brasil. Após mais de
cinco anos dirigindo a companhia no País, agora ele volta para a
França, baseando-se em Paris, e assume como vice-presidente
do grupo para África.
Em bate-papo exclusivo com a PANROTAS, Pouchol falou sobre
seus pontos altos, fez um balanço da atuação da empresa
desde então e contou o que mais sentirá falta daqui. O nome
do sucessor para América do Sul ele ainda não pode dar, por
questões burocráticas de expatriação, mas prometeu nos
informar em breve. A matéria completa no site, com mais
detalhes, pode ser encontrada aqui.
“Estes cinco anos foram um período de crescimento para o
grupo na região. Antes da pandemia, tivemos um recorde de
malha aérea e oferta em termos de frequências semanais,
atendendo 45 serviços por semana do Brasil para a Europa.
Nunca havíamos atingido este número no País. Isso ilustra
a importância estratégica do mercado brasileiro para a
companhia”, disse.
HUB EM FORTALEZA
Um dos grandes pontos altos da atuação de Pouchol no Brasil
foi, sem dúvidas, a inauguração do hub em Fortaleza, com
a parceria da Gol, em maio de 2018. Este projeto passou a
dar acesso direto da capital cearense a destinos europeus e
americanos.
A rota, aliás, que foi paralisada com o início da pandemia de
covid-19, será retomada em 22 de outubro. Serão três voos
semanais, às quartas e sextas-feiras e aos domingos, em
aeronaves wide-body, que contam com mais de 200 assentos
por voo, com as cabines business, premium economy e
econômica.
“Desde a criação, esta rota é estratégica, tínhamos essa visão
de longo prazo. Por isso, ficamos muito felizes com essa
retomada. Ela ilustra a importância do Brasil na estratégia do
grupo. Graças a este hub, conseguimos ter uma cobertura
nacional do mercado brasileiro que não seja somente do
Centro-sul, com São Paulo e Rio”, pontuou.
Com a retomada do voo para a capital cearense, o grupo chega
a 25 ligações por semana do Brasil para a Europa. Além dos três
serviços semanais no hub de Fortaleza, também está operando
sete voos por semana entre São Paulo e Paris, três na rota RioParis, sete saindo da capital paulista para Amsterdã (por meio
da KLM) e cinco entre Rio e a capital holandesa.
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Artur Luiz Andrade

NOVO COMANDO NO
B2B DA CVC CORP

B2B CVC CORP: sai Luciano Guimarães
(à esquerda) e entra Fábio Mader,
também diretor geral da CVC Argentina

A quarta-feira, 25 de agosto, seguia para
um fechamento tranquilo, quando notícias
de movimentação em empresas de grande porte no Turismo começaram a chegar
à Redação PANROTAS. Alexandre Moshe
deixava a Decolar depois de três anos,
Fábio Castro chegava à Flytour. E por fim
Luciano Guimarães seria substituído por
Fábio Mader no comando do B2B da CVC
Corp e encerraria um ciclo de seis anos na
CVC e de 28 anos na Rextur, fundada por
seu pai, Goiaci, fusionada com a Advance
já neste século e vendida para a CVC Corp,
como RexturAdvance, em 2015.
Guimarães cuidava de todo o B2B da
CVC Corp, com as marcas RexturAdvance, Esferatur, Trend e Visual, que estão no
processo final de unificação, passando a
interagir com o mercado somente como
RexturAdvance.
A notícia pegou o mercado e o próprio Luciano de surpresa e a única declaração
pública que deu desde então foi: “desejo
muito sucesso ao grupo, aos amigos que

lá ficam e que me apoiaram para chegar
aonde cheguei. Mader tem um grande desafio e sabe que poderá contar com uma
equipe incrível”.
Sobre seu futuro profissional, aos 44 anos,
é algo para mais para frente, a ser pensado com calma e pela primeira vez longe
da marca Rextur, que o acompanha desde
os 16 anos profissionalmente. Ainda não
se sabe se ele terá de cumprir um período
de não competição após sua saída da CVC
Corp.
NOVO DIRETOR
O novo diretor do B2B da CVC Corp, Fábio Mader, está na sua segunda passagem pela CVC Corp, para onde retornou
em 2016, com experiências pelas áreas
de Produto Internacional, Aéreo e Marítimo, antes de assumir o cargo de diretor
geral da Argentina em setembro de 2020.
Com mais de 15 anos de experiência no
Turismo, ele também atuou como diretor
de Vendas da Gol.
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“Estou muito feliz de assumir esse novo desafio, que responde por mais de 40% do share
de vendas da empresa, e dar continuidade ao
excelente trabalho que vinha sendo realizado na unificação de todas as áreas do B2B”,
afirmou Mader na nota oficial distribuída pela
CVC Corp.
A PANROTAS conversou com ele na sexta-feira, 27 de agosto, e você confere a seguir os
principais trechos da entrevista com o novo
diretor executivo B2B da CVC Corp, além de
diretor da CVC Argentina.
REVISTA PANROTAS – Antes de chegar ao
comando do B2B e da Argentina, você passou, em dois momentos, por diversos departamentos e unidades na CVC Corp. Como foi
essa experiência?
FÁBIO MADER – Cada departamento adicionou boas experiências e bagagem à minha
trajetória. Primeiro fui diretor de Produtos
Nacionais, ainda na CVC. Depois voltei como
diretor de Produtos Internacionais e Marítimos. Ambas as passagens me deixaram
muito próximos de hotéis, de todo o terrestre.
Foi muito rico participar da criação de produtos. Em seguida fui convidado para criar a
estrutura do departamento aéreo, contratando para toda a CVC Corp. E no final de 2020,
veio o convite para a Argentina, que tem sido
uma experiência fantástica.
RP – Quais as principais diferenças entre os
dois mercados, Brasil e Argentina?
MADER – Se aqui o doméstico é 60% e o inter 40%, lá é o contrário, com o internacional
chegando a 90%. Hoje está em 50% para cada
lado, com o argentino também descobrindo
seu país, especialmente as regiões de El Calafate, Ushuaia e Bariloche. A Argentina terá
uma reabertura gradual, lenta, e a CVC está
pronta para essa retomada.
RP – Como é chegar no B2B às vésperas de
uma mudança tão importante, com a unificação de marcas e sistemas?
MADER – É um grande projeto, de one stop
shop, e que envolve verticais como a unificação das marcas, prevista para final de outubro, começo de novembro, a estruturação da
equipe, o que já ocorreu, e a parte de tecnologia, que terá sua implementação no primeiro
trimestre de 2022. O grande desafio do one
stop shop é a união, via tecnologia, dos segmentos, corporativo e lazer, no mesmo ambiente. O que faz total sentido hoje. Todos os
negócios em uma plataforma.
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Fábio Mader, diretor geral da
CVC Argentina, e do
B2B da CVC Corp no Brasil

RP – O que muda para o agente de viagens com a unificação?
MADER – Ele vai ter um melhor serviço e
oferecer um melhor serviço a seu cliente.
Estamos nos aproximando dos agentes,
mantendo a qualidade de serviço. Ele vai
ter mais agilidade, mais serviços, mais
eficiência, lembrando que o melhor de
cada marca estará no one stop shop.
RP – Haverá diversidade de produtos
também?
MADER – Sim. Além de aéreo e do hotel,
vamos investir no acesso a produtos diferenciados. O agente de viagens já tem

acesso a mais de 150 mil assentos
em fretamentos para o segundo semestre, por exemplo. Promoveremos
muito isso na Semana do Brasil, em
2 de setembro. Já temos produtos
para o público LGBT, marítimo, Copa
do Mundo do Catar 2022, cruzeiro da
Xuxa... Vamos enriquecer o portfólio
cada vez mais e dar a melhor experiência para o agente de viagens e seu
cliente.
RP – Como está a retomada do lazer?
MADER – Há sim um ramp up de
vendas a cada mês e a cada destino
internacional aberto, a cada avanço
da vacinação. Vimos isso com a Suíça, agora com a Espanha. As vendas
com antecedência também voltaram,
com clientes já planejando viagens
para 2022 ou final do ano. Claro que
a venda a curto prazo continua, mas o
planejamento voltou. É a retomada da
confiança. Vamos chegar ao final de
ano com 100% ou mais do doméstico,
em relação a 2019.
RP – E o corporativo?
MADER – Mais lento e não poderia
ser diferente, já que muitas empresas ainda estão em trabalho remoto,
mas as pequenas e médias empresas já voltaram a viajar. Vemos isso
em bases como Rio, Brasília e Salvador. Para 2022 esperamos a volta das
viagens de incentivo e convenções,
segmentos para os quais já estamos
recebendo consultas, e por fim aguardamos a volta dos eventos.
RP – Pretende fazer alguma mudança na estrutura ou equipes?
MADER – A ideia é de continuidade.
Estou dedicado nesses primeiros dias
a conversas com o time. E na próxima semana já voltarei às viagens para
visitar clientes e nossas bases. É um
grande desafio, foi inesperado, mas
na nossa carreira às vezes é assim e
estou animado em contribuir e agradeço a confiança do Leonel.n

B2B DA CVC CORP
Fábio Mader: diretor executivo B2B
CVC Corp e diretor CVC Argentina
Agentes de viagens na base: mais de
7 mil (90% do pré-pandemia)
Lazer doméstico: meta de fechar 100%
dos níveis de 2019 ou mais
Funcionários CVC Argentina: 880
Colaboradores B2B CVC Corp: 630
Expectativa de retomada de eventos e
Mice: 2022
Produtos na nova plataforma para
os agentes: 150 mil lugares em
fretamentos, Copa do Mundo 2022
no Catar, Marítimo, Nichos como o
público LGBTQIA+, navio da Xuxa e
mais
Nova marca B2B CVC Corp:
RexturAdvance
Lançamento: outubro/novembro 2021
Unificação de sistemas: primeiro
trimestre 2022 n
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Hotelaria
Artur Luiz Andrade

O DOBRO
OU NADA
O novo CEO da Accor na América do Sul,
o belga Thomas Dubaere, no País desde
o final do ano passado, recebeu a reportagem da PANROTAS para uma entrevista
exclusiva, no Pullman Ibirapuera, em São
Paulo, dois dias antes de uma live que
faria para investidores e parceiros, para
atualização sobre a estratégia e produtos da rede para os próximos meses e
anos. A Accor celebrará ainda em 2021
a chegada ao 400º hotel na região, mais
de 300 deles no Brasil, mas o novo CEO
não tem dúvidas em relação ao potencial
para mais hotéis e a meta é chegar a 800
unidades na América do Sul. “Não sei se
em cinco ou dez anos. Mas essa é nossa
meta”, afirma.
Para dobrar de tamanho na parte sul das
Américas, a Accor aposta na transformação dos hotéis pós-pandemia como locais
para múltiplos propósitos, no crescimento
do lazer, no desejo de viajar crescente do
sul-americano, segundo as pesquisas, e
na hotelaria como coração da jornada.
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Thomas Dubaere, CEO da Accor
na América do Sul

Há um ano, no auge da pandemia, houve
quem duvidasse do futuro da hotelaria.
Era quando os viajantes estavam trabalhando em casa, as viagens de lazer
eram escapadas para casas alugadas na
região e muitos hotéis corporativos estavam com portas fechadas.
As pessoas vão voltar, sim, aos escritórios; as viagens corporativas, no seu ritmo, retornarão, assim como os eventos;
mas tudo volta de forma diferente, com
um novo viajante que combina propósitos na mesma viagem (do bleisure aos
nômades digitais), outros buscando a
longa estada (e o hotel precisa se adaptar a isso), e com a tecnologia a serviço
da experiência. Não há mais espaço para
um hotel só corporativo ou um resort que
não pense também em ferramentas e alternativas para o cliente trabalhar.
Criatividade é o que demanda Thomas
Dubaere. “A pandemia fez os hotéis serem mais criativos. Fez alguns produtos
e mudanças acelerarem, e trouxe novas

visões e oportunidades. Minha mensagem
para meu time é não ter um metro quadrado
desperdiçado dentro de um hotel”, conta.
DOIS GRANDES PROJETOS
Dentro do desafio de se tornar híbridos, ou
múltiplos, para atender um cliente diverso
e dinâmico como nunca (além de ansioso e
machucado pela pandemia), os hotéis estão
buscando novos produtos, usos de espaços,
soluções.
A Accor está em vias de lançar dois grandes
projetos alinhados com essas necessidades:
o coliving, focado na long ou extended stay,
e o Mobilidade 360, de reinvenção dos espaços, com o fim, por exemplo, do lobby com
recepção, já que o smartphone do hóspede é
o novo ponto de conexão e informações.
“O hóspede vai chegar pelo restaurante ou
pelo bar. A recepção é um local que se tornou
inútil e a tecnologia vai integrar o cliente com
o hotel para que ele tenha as experiências
que desejar. Pode ser que ele queira passar
todo o período da hospedagem sem interagir com ninguém? Esperamos que não, mas
pode ser, será possível”, explica.
Projeto para daqui a dois, cinco, dez anos?
Não. Projeto para já. Um dos Ibis da capital
paulista, na região da avenida Faria Lima, já
está sendo transformado para que o hotel do
futuro possa ser usufruído desde já.
“A tecnologia permite que a gente tire da
frente tudo que é chato e entediante. Como a
recepção, os processos de check-in e checkout, algo maçante para o hóspede e para o
funcionário”, explica. “Assim, a experiência
do cliente fica melhor.”
Já em relação ao coliving, a ideia é pegar um
dos propósitos do hóspede (a longa estada) e
criar andares e quartos exclusivos. Segundo
o CEO da Accor na América do Sul, não são
necessárias muitas adaptações nos quartos
e no hotel. O espaço, o hardware está todo
lá. É uma questão de adaptar serviços, alguns ajustes na estrutura e na distribuição.
Na venda, o produto da Accor contará com
parcerias com novos players focados no
long stay. Plataformas como Housi, Charlie e
Quinto Andar poderão ser parceiros da Accor
na empreitada.
E quando o coliving da Accor sai do papel? No
próximo ano? Não, também é para já e pelo
menos dez hotéis serão apresentados no lançamento, com categorias e marcas diferentes.
É uma aposta no segmento de nômades digitais, de viajantes híbridos, do bleisure e das
novas gerações que precisam ver os hotéis

O HOTEL DO
FUTURO DA
ACCOR TEM:
coworking
espaços para o anywhere office
(trabalhe de qualquer lugar)
coliving
lazer
corporativo
lazer e corporativo juntos
tecnologia a serviço da experiência
tecnologia touchless
novos espaços substituindo as
recepções e os lobbies só com
sofazinhos e cadeiras
serviços focados no hóspede, nas
pessoas
gastronomia para todos, como
atração para hóspedes e passantes
flexibilidade para eventos,
hospedagens e passantes

como um espaço aberto, inclusivo e de
interação e não como uma caixa de serviços fechada apenas para hóspedes.
O hotel do futuro, que estamos vendo a
Accor desenhar agora, tem um andar para
cada propósito, espaços de convivência
multipropósitos, e o lazer e o entretenimento sempre presentes, via gastronomia, música, atividades culturais, de forma a estar aberto realmente para a cidade
também.
40 MARCAS
Com 40 marcas e apostando no modelo
de franquias e gerenciamento (e menos
em ser dona do prédio), a Accor acredita
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que o modelo de franchising pode
chegar a 60% ou 65% na América do
Sul, contra 45% atualmente. O modelo inclui as marcas econômicas e
premium, com as de luxo necessariamente sob contratos de gerenciamento.
Thomas Dubaere também aposta
no crescimento das marcas lifestyle, mas faz segredo em relação às
que chegarão em breve ao Brasil,
especialmente depois do acordo
assinado com a Ennismore, especialista no segmento.
O luxo terá espaço pontualmente
na região, mas Dubaere também
aposta em resorts midscale, como
já existem na Ásia. E o hotel de luxo
da capital paulista? Qual será? O
CEO da Accor sonha com um Fairmont, marca que já existe no Rio,
mas não descarta um Sofitel. Sim,
a Accor sente falta de um hotel de
luxo na maior cidade da região, e
ele virá.
Vale destacar ainda um novo modelo de gestão que a empresa lançou no Brasil, com o Thermas de
Olímpia by Mercure, no interior de
São Paulo. Flexibilidade e novos
formatos vieram para ficar.
Com 97 hotéis no pipeline na região, a Accor espera acelerar os
novos negócios quando a retomada
chegar de fato e continuar liderando a hotelaria na América do Sul.
CORPORATIVO
E a volta das viagens corporativas
e dos eventos? Lentamente, eles
estão retornando. O executivo afirma que os negócios de pequenas e
médias empresas já estão em um
bom patamar. As corporações globais devem levar ainda uns dois
anos para recuperarem o ritmo de
viagens pré-pandemia. E o setor de
Mice e Eventos já recebe encontros
em diversos formatos, com os protocolos sendo muito importantes
para hóspedes, participantes, organizadores e colaboradores.
“Volto a enfatizar: não é porque um
hotel estava desde sempre orientado para o corporativo que não pode
ter experiências de lazer, seja para
o hóspede a negócios, seja para
outros tipos de viajantes.
20

Thomas Dubaere

“Não seremos reativos, seremos
proativos na América do Sul”, garante Thomas Dubaere. Podem esperar,
portanto, uma Accor focada em serviços e experiências, em hotéis mais
flexíveis e abertos a múltiplos propósitos e com serviços alinhados com
essa necessidade, como os espaços
de coworking Wojo, que vieram para
ficar.
Ah sim, e as tarifas? Previsão de volta
aos níveis de 2019 em 2022. Já com
todos esses novos produtos e hotéis
implantados. O futuro da hotelaria,
dada como quase morta há alguns
meses, está sendo desenhado pela
indústria com a criatividade e o dinamismo que os novos tempos pedem.
E a Accor, na América do Sul, pretende continuar à frente.n
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4 MENSAGENS DE THOMAS
DUBAERE PARA A INDÚSTRIA

1

– A hotelaria será adaptada (a essas novas
tendências e necessidades do hóspede),

mas não totalmente reinventada;

2

– O uso dos hotéis será mantido, porém
com uma nova abordagem e diversificação

nos negócios;

3
4

– O mercado está se recuperando e
continuará a crescer;
– A Accor, como líder do mercado na
América do Sul, está preparada para estes

novos desafios e em constante crescimento.

Thomas
Dubaere
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Hotelaria
Filip Calixto

A TENTAÇÃO DA
MULTIPROPRIEDADE
Empreendimentos que permitem ao cliente
ser dono de um quarto de hotel – ou pelo
menos de uma fração dele – geralmente
em destinos turísticos cobiçados, as construções multipropriedade se multiplicaram
pelo País. Ao final de 2020, segundo relatório da consultoria imobiliária Caio Calfat,
eram 109 propriedades do tipo espalhadas
pelo Brasil, alta de 18% sobre 2019, e especial desenvolvimento nos últimos três
anos, com crescimento médio anual de
26% no número de projetos.
O total de empreendimentos contabilizados pelo estudo representa a soma
de projetos já inaugurados e ainda em
construção. Sendo assim, o levantamento aponta que 53 destes complexos já
foram entregues, 39 passam pela etapa
de desenvolvimento e ainda 17 estão em
fase de lançamento.
Todos esses projetos estão em 60 cidades de 18 Estados brasileiros. Na divisão
por região, conforme relata o estudo, é
possível constatar que 33 estão no Nordeste, 26 no Sudeste, 23 na região Sul,
22 no Centro-Oeste e apenas cinco no
Norte. Juntos, eles representam 19,8 mil
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unidades habitacionais e 429 mil frações
vendidas.
Esses dados e indicativos traduzem uma
atividade em crescimento mas ao mesmo tempo sugerem que há ainda espaço
e potencial para crescer. O índice geral de
proprietários de cotas em imóveis do tipo
corresponde a 2% da população brasileira.
O valor médio por fração comercializada,
segundo informa o relatório da consultoria Caio Calfat, é de pouco mais de R$ 56
mil e o total de VGV (Valor Geral de Vendas) nas propriedades que constam no
estudo supera os R$ 13,7 bilhões. Lembrando que esses números se referem
apenas ao mercado nacional.
É TIMESHARE?
O modelo, que é bem popular globalmente, sobretudo nos Estados Unidos, se
assemelha a outro tipo de compartilhamento de hospedagem, o timeshare, que
existe no País há mais tempo e se popularizou em grande resorts. As diferenças
entre eles, contudo, distinguem completamente os produtos.
No timeshare, o cliente adquire o direito

Carolina Sass de Haro,
da Mapie e do TRVL LAB

de utilização de diárias de um hotel. Esse uso
é requerido por meio de pontos que funcionam como crédito e são convertidos em diárias que podem ser utilizadas ao longo de um
período determinado no ato da compra.
Já a multipropriedade consiste na aquisição
de uma fração do imóvel, que é comercializado em cotas. Nesse modelo, o cliente passa
a ser co-proprietário daquele apartamento e
tem direito de usufruto por algumas semanas
anualmente, por tempo indeterminado – e
ainda pode revender ou passar como herança. Os gastos fixos são para arcar com taxas
de condomínio em quantias proporcionais à
fração adquirida.
AMADURECIMENTO
Diretora da Mapie, representante da Phocuswright na América Latina e parceira da PANROTAS no TRVL LAB, Carolina Sass de Haro,
lembra que a multipropriedade é uma modalidade nascida da necessidade de financiar
projetos hoteleiros, especialmente depois
da regulamentação dos condo-hotéis. “Neste sentido, ela ajuda o setor a se desenvolver, pois possibilita recursos para a criação
de novos empreendimentos, principalmente
com foco no lazer”, pontua.
O contexto de setor em evolução e de contribuição para o desenvolvimento da indústria
de hospedagem se mistura a um horizonte
de atividade que aos poucos vai sendo compreendida, principalmente para quem gerencia essas propriedades. “Para o investidor, o
modelo já está mais consolidado, no entanto
para os operadores a curva de aprendizado
está apenas começando. E para os clientes
também”, considera Carolina. “As principais
questões estão na combinação adequada de
entregas para o proprietário e para hóspedes,
que ocupam os apartamentos quando ociosos. Por vezes, são necessidades e expectativas diferentes que precisam ser atendidas
pelo operador de forma específica. Além disso, temos questões futuras como gestão do
inventário, temas sucessórios associados à
existência de escritura, entre outros fatores”,
sustenta.
Mas enquanto as ofertas e produtos atravessam esse processo de amadurecimento,
a oferta segue evoluindo e cresceu dois dígitos nos últimos anos, apoiada no modelo
de negócio e na aposta da atratividade para
o investidor. “Do lado da demanda, há perfis variados com crescimentos em estágios
diferentes. Em destinos mais consolidados e com atratividade regional, a demanda

acompanha parte da oferta. Em destinos
novos, é preciso criar o próprio destino e
em seguida, a demanda. Não é uma tarefa simples e é importante que os produtos sejam bem desenhados, pensando
na jornada do cliente de forma plena. Um
ponto fundamental é que esta onda mais
madura de produtos de multipropriedade
esteja realmente focada na experiência e
na satisfação do cliente, justamente para
não prejudicar a reputação do modelo e
afastar a demanda futura, uma vez que
é um produto que tem elevadas taxas
de cancelamento por parte dos clientes”,
afirma a diretora da Mapie. Segundo apu-
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rou a reportagem da PANROTAS,
essa taxa de desistência chega a
50% em alguns mercados, dependendo ainda da geração que investe no negócio. Os mais novos,
como sabemos, rejeitam investir
em posses, como carros, apartamentos e muito menos frações de
um quarto para as férias.
MATURIDADE NECESSÁRIA
O quadro de evolução, necessidade de amadurecimento e espaço para crescimento também
é pintado pelo sócio-diretor da
HotelInvest, Pedro Cypriano. Na
avaliação do executivo, a intenção
de ter um consumo mais racional
das viagens foi a catapulta dos índices de vendas multipropriedade
e para que esses dados sigam em
viés de alta é necessário pensar
e aprimorar agora os projetos já
prontos. Esses por sua vez devem
ditar tendências para os que estão
em desenvolvimento, assim construindo uma oferta que se renova
capaz de atrair mais compradores.
De acordo com o executivo, com
números satisfatórios de crescimento, o segmento precisa ponderar quais as melhores estratégias para não perder público
durante o processo de construção e nem depois da propriedade
já vendida. “É preciso pensar em
produtos corretos para a necessidade do cliente, com melhor
governança e serviço. Não é um
equacionamento muito simples”,
adverte. “O mercado deve criar
formas de gerar atratividade para
esses complexos, evitando a vala
comum dos produtos parecidos e
impedindo que o cliente se canse.
Essa é uma curva de aprendizado que já existe, mas precisa ser
mais azeitada”, completa.
QUAL O DESTINO?
Cypriano aponta para outro fator
que considera fundamental para
o êxito desses projetos: o destino
escolhido. “Entender a essência
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Pedro Cypriano,
da HotelInvest

do que é a multipropriedade não
significa que em qualquer cidade
é possível desenvolver. O destino
tem que fazer sentido, tanto no
potencial para atrair investidores
como para afastar riscos de superoferta”, diz.
A relevância do destino escolhido
é o trunfo do mais novo projeto
multipropriedade do grupo Ferrasa. Já colhendo os frutos da retomada do Turismo em um cenário

PANROTAS — 30 de agosto a 5 de setembro de 2021

mais ameno da pandemia, a empresa inaugurou seu quarto meio
de hospedagem em Olímpia, no
interior paulista. O projeto também foi o primeiro da companhia
na modalidade multipropriedade
na cidade e foi bem aceito, segundo relata o diretor de Marketing
e Vendas do Hot Beach Parque &
Resorts – principal projeto do grupo na cidade –, Heber Garrido.
Segundo conta o diretor, o Hot

Beach Suítes, que tem mais de 400 apartamentos, foi extremamente bem aceito no mercado e já abriu as portas com cerca de dez mil
contratos assinados. Esses acordos fazem
com que até o final do ano todas as semanas
estejam preenchidas com clientes que compraram e fariam uso de suas cotas. “O grupo
está muito animado com esse modelo e vai investir cada vez mais”, afirma Garrido.
Para agora fazer vingar o projeto multipropriedade na cidade do noroeste paulista, o grupo
Ferrasa maximizou a estratégia de eleger um
destino com potencial. Além de identificar que
a cidade tinha espaço e oportunidades, a companhia resolveu investir na criação de uma
mega atração que fosse facilmente acessível
ao cliente que comprasse as frações e também aos hóspedes dos hotéis da rede. Essa
atração é o Hot Beach, um parque aquático
que concentra as atividades de lazer de todos
os empreendimentos que o cercam, inclusive
do edifício recém-inaugurado.
Os esforços no projeto multipropriedade foram tão bem avaliados que a empresa já tem
outro em andamento. Em 2023 será inaugurado o primeiro lote de apartamentos do Hot
Beach You, que ao todo terá 800 apartamentos, todos disponíveis para compra de frações. O empreendimento tem estimativa de
VGC em torno de R$ 1 bilhão e também ficará
anexo ao parque aquático Hot Beach. “Será
um resort focado no público de famílias mas
com uma proposta by night, de mais atividades noturnas, tanto em entretenimento como
em alimentos e bebidas”, antecipa Garrido.
E para que haja equivalência no processo de
crescimento, o parque aquático também será
ampliado, passando da atual capacidade diária de atendimento de oito mil pessoas para
12 mil. As obras nesse sentido começam a
ser entregues no ano que vem.
Fora do complexo do grupo Ferrasa, outros
esforços colaboram também no sentido de
fazer do destino sustentável para as multipropriedades. Olímpia deve ganhar em breve
um novo museu, tem planos para a construção de um centro de convenções que sairá
a partir de uma PPP (Parceria Público Privada) e também para o desenvolvimento de
um aeroporto. “Apostamos que em dez anos
teremos um crescimento sustentável pela
atração de investimentos. Essa aposta está
baseada em pesquisas de mercado que fizemos. Isso dá embasamento para o futuro”,
reforça o diretor.

Heber Garrido,
do Hot Beach

RISCO DE SATURAÇÃO
Tantos investimentos e uma possível
falta de planejamento geram, por outro
lado, a preocupação de saturação nesse
segmento. Para o representante do grupo Ferrasa, a superoferta pode sim ser
um fato se não houver atenção com a
sustentabilidade do destino. “Existem
algumas praças que merecem um olhar
de cuidado e atenção por conta do tamanha da oferta em relação à demanda,
com risco de saturação. Mas o País é

30 de agosto a 5 de setembro de 2021— PANROTAS

25

CLIQUE PARA LER
O RELATÓRIO DA
CAIO CALFAT SOBRE
MULTIPROPRIEDADES

muito grande e o modelo de multipropriedade tende a crescer”, diz.
Já para o sócio-diretor da HotelInvest, hoje esse risco não é uma realidade próxima. “A superoferta, neste
momento, não existe de maneira sistêmica, mas sim de maneira pontual
em alguns mercados que têm volume
de lançamento e oferta superior ao
volume de clientes que podem atrair”,
argumenta Cypriano.
IMPACTO DA PANDEMIA
Com tantos índices de crescimento, o segmento parece ter passado
ao largo dos efeitos da pandemia de
covid-19. Mas não foi bem assim.
Conforme lembra Carolina Haro, a
pandemia certamente impactou projetos de multipropriedade em alguns
destinos, mas assim como os produtos hoteleiros tradicionais, aqueles
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localizados em destinos atrativos e
desenhados com o foco no cliente,
tiveram bons resultados.
“Como ainda há muitos projetos em
fase de lançamento ou desenvolvimento, acredito que o período de pandemia não tenha interferido tanto na
desistência, afetando principalmente
o cronograma de entrega de obras e
início das operações. Isso sim, pode
levar a um aumento dos cancelamentos”, pondera a executiva. Ela lembra
ainda da recente pesquisa Insights
para o Turismo, realizada pelo TRVL
LAB e ELO, que revela que o momento pós-vacina promete ser bastante
promissor para o segmento de lazer.
Produtos de multipropriedade bem
desenhados podem se beneficiar
deste desejo de viajar, de aproveitar a
vida e de voltar para destinos favoritos dos viajantes brasileiros.
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LIVÁ
ENTRA
NO JOGO
A Livá Hotéis e Entretenimento, primeira operadora independente de
empreendimentos multipropriedades
lançada no Brasil, surgiu da união dos
executivos Beto Caputo e Rafael Almeida, CEOs da Átrio Hotéis (maior
franqueadora das Américas do Grupo
Accor) e Grupo Natos (que faz a gestão do Olímpia Park Resort e o Solar
das Águas Park Resort), respectivamente. A empresa traz para o mercado
de multipropriedade a excelência de
gestão, já reconhecida do grupo Átrio
no segmento corporativo, para os empreendimentos de lazer.
Para Rafael Almeida, sócio-diretor do
Livá, esse mercado ainda tem muito a
contribuir com o desenvolvimento da
cadeia turística e também com o setor
imobiliário. “Identificamos uma oportunidade de desenvolver uma empresa
focada na gestão de multipropriedade
– esse setor tão pujante para o País –,
unindo o know how de executivos que
estão à frente de operações hoteleiras
consolidadas e sustentáveis”, diz.
Com um investimento inicial de R$
5 milhões, a Livá se propõe a fazer a
gestão eficiente de empreendimentos de forma enxuta e com foco no
entretenimento dos hóspedes. Entre
os serviços oferecidos pela empresa
estão a administração condominial e
a operação hoteleira de multipropriedades, gestão e operação de alimentos e bebidas, consultoria e central de
locação. O Livá ainda disponibiliza aos
empreendimentos uma central de relacionamento com o cotista, clube de

Beto Caputo,
sócio-diretor
do Livá e
CEO da Atrio
Hotéis

benefícios, calendário de entretenimento,
festivais gastronômicos, shows exclusivos e espetáculos tematizados.
Beto Caputo, sócio-diretor do Livá, reforça que o diferencial da operadora está na
especialização de serviço voltado para o
mercado de multipropriedade. "Hoje, no
mercado brasileiro, somos a primeira operadora independente que oferece serviço
direcionado ao segmento de multipropridade de forma disruptiva e com foco na
experiência", comenta.
PLANOS E EXPECTATIVAS
Para 2021, a Livá tem como expectativa
a assinatura de oito contratos, o que somará 1,5 mil quartos administrados pela
empresa, sendo dois empreendimentos
já em operação até o final deste ano. "Temos bons prognósticos para o segundo
semestre. A aceleração da vacinação e o
combate à pandemia contribuirá para uma
retomada da cadeia turística, o que nos
trará também um impacto positivo para a
concretização dos contratos que estão em
fase final de negociação", ressalta Almeida. "Temos lastro e expertise para operar
no Brasil inteiro e vamos expandir cada
vez mais nossa operação”, complementa
Caputo. (Juliana Monaco)
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COMPARTILHANDO
RESPONSABILIDADE
As questões ambientais, econômicas, de governança e sociais de
uma empresa são extremamente
importantes, principalmente no
momento de pandemia em que o
mundo se encontra. Com isso, o
tema ESG (Governança Ambiental,
Social e Corporativa, em tradução
livre do inglês) vem se tornando
uma pauta em ascensão. Cada
vez mais empresas, colaboradores
e clientes vêm se conscientizando
quanto à importância de conviver e
consumir de uma companhia responsável em todos estes âmbitos.
28

Criado em 2004, o termo traz o
início de um novo olhar, voltado
para a cultura e a individualidade.
Os negócios passam a ser vistos
não só pensando nos shareholders, mas, sim, nos stakeholders
– todos os envolvidos dentro de
uma empresa. Não é uma moda,
não é algo passageiro, é o espírito de levar todos no caminho do
desenvolvimento. Seja por meio
da diversidade entre as equipes,
equidades de gênero, mais lideranças femininas ou exemplos
vindos dos gestores – top down.
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E, quando se fala da indústria aérea, a sustentabilidade vira um dos
grandes pontos a serem tratados.
Diante disso, a Gol Linhas Aéreas foca há um bom tempo nas
tendências globais de ESG, implementando uma política de
sustentabilidade para orientar o
estabelecimento de programas
e estratégias ambientais, sociais
e de governança em linha com o
padrão do Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para
o setor de aviação civil.
“O ESG é parte estratégica da

Pedro
Scorza, da
Gol

companhia desde 2010. Preparamos relatórios anuais de
sustentabilidade com base em
diretrizes internacionais para
relatar o desempenho ambiental, social e econômico e com
isso reforçamos nossa responsabilidade com as diversas
partes interessadas oferecendo
transparência e credibilidade.
Esperamos motivar a indústria
de transporte aéreo e do Turismo a enfrentar questões ambientais, sociais e de governança, para promover um mercado
mais sustentável, transparente
e inclusivo”, aponta a gerente
executiva comercial corporativa na Gol, Juliane Castiglione.
Em março deste ano, a companhia completou dez anos
de Padrão Ouro no Programa
Brasileiro GHG Protocol, pelos
esforços voluntários em medir,
entender, buscar soluções e
dar transparência ao impacto
ambiental das operações. Adicionalmente, a aérea inaugurou
uma seção específica sobre

ESG em seu site de Relações
com Investidores, com informações detalhadas sobre suas
políticas, dados estatísticos e
metas futuras que proporcionam uma visão clara sobre o
engajamento da transportadora e um guideline de como a
administração conduzirá seus
negócios.
“A aviação gera um impacto
muito grande, é uma imensa
consumidora de energia. Nossa
indústria é responsável por 2%
das emissões globais e, hoje,
uma boa parcela da sociedade já tem entendimento que as
emissões de gases de efeito
estufa geram impacto no nosso ambiente de vida e cobra por
impactos menores. Pensando
no ESG, o passageiro que entende que a empresa que ele
opta por consumir busca por
soluções e minimizações pode
ser um diferencial na tomada
de decisão dele”, diz o assessor de Projetos na aérea, Pedro
Scorza.

PRINCIPAIS AÇÕES
“Temos três objetivos macro:
criar uma experiencia de nível
mundial para os clientes, tornar
nossa cultura uma vantagem
competitiva desenvolvendo um
ambiente que valorize o nosso
time e desenvolver e prosperar
os nossos negócios. Para isso,
algumas iniciativas são parte da
nossa estratégia, como apoiar
reflorestamento e produção de
bioquerosene na Zona da Mata,
atualização da nossa frota para
diminuição de gases, apoiar a
prática de coleta seletiva, garantir tolerância zero ao tráfego
de animais silvestres, ampliar a
diversidade e inclusão, entre outras frentes”, conta Juliane.
Na data em que se comemorou
o Dia da Terra (22 de abril), por
exemplo, a companhia anunciou
o compromisso de atingir emissões líquidas zero de carbono
em 2050. Para o estabelecimento dessa meta, vem trabalhando há mais de uma década em
questões relativas à sustentabi-
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lidade nos âmbitos ambiental, social e
de governança.
Entre as ações está também aplicar
o conceito de responsabilidade compartilhada. O transporte aéreo só existe porque tem demanda. Mas o desejo
de voar gera colaterais negativos. Então, a transportadora mitiga esse ônus
enquanto – ainda – não consegue
oferecer soluções carbon free.
OPÇÃO AO CLIENTE
Desde o dia 5 de junho, a companhia passou a oferecer aos clientes
a possibilidade de, voluntariamente,
realizarem a compensação de carbono de suas viagens. Com esta
iniciativa, a empresa se tornou a
primeira da América Latina a viabilizar a opção aos passageiros. Por
meio de uma parceria com a Moss,
plataforma ambiental de crédito de
carbono, os viajantes podem fazer a
neutralização das emissões de seus
voos. A compensação será realizada com o MCO2, token verde global
lastreado em blockchain, que foi
criado pela empresa para neutralizar a emissão de CO2 a partir do
apoio a projetos ambientais certificados com atuação na Amazônia.
BIOCOMBUSTÍVEL
Outro projeto, tocado desde 2010, é
o de desenvolvimento de combustível sustentável (sustainable aviation
fuel – SAF), com a realização de 360
voos utilizando bioquerosene. Além
disso, a companhia também trabalha no desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos de combustível
renovável, já que este é o grande desafio em termos de infraestrutura.
“Já temos tecnologia, biomassa,
rotas de produção, quase todos os
atributos estão na prateleira, mas
precisamos colocar eles todos juntos. No entanto, o custo ainda é um
desafio, é um combustível muito
mais caro que o de origem fóssil”,
explica Scorza.
A partir de 1º de setembro, os voos
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de ida e volta entre Recife e Fernando de Noronha serão carbono
neutro. A iniciativa tem como um
dos grandes objetivos chamar a
atenção da sociedade, engajando
para essa temática que precisa ser
discutida. “Temos trabalhado muito para as pessoas entenderem que
a mudança climática é um problema. Estamos investindo em marketing, nos desenvolvendo dentro
do conceito ESG e convidando os
clientes a compensarem carbono
cada vez mais.”
No ano passado, a companhia obteve o certificado IEnvA - IATA Environmental Assessment, ou Avaliação Ambiental IATA. Atualmente, se
encontra no Estágio 1, a comprovação de que desenvolveu uma política ambiental sólida e estabeleceu
responsabilidades ambientais, inclusive de sua liderança. Neste ano,
buscará a certificação completa,
conhecida como Estágio 2, equivalente à ISO 14.000.
São muitas as frentes trabalhadas, propostas e desenvolvidas.
Externamente, com a realização de
projetos que neutralizem carbono,
aviões que utilizem biocombustível, certificados ambientais, entre
outros. E internamente, por meio
de treinamentos com as equipes,
planos de ação, alto nível da companhia acompanhando e cobrando
resultados...
“Somos esforçados aprendizes.
Queremos trazer a discussão que
o problema não é somente da Gol,
mas da sociedade. Ela precisa mudar a maneira como se comporta,
consome e opina. Temos diversas
coisas que poderíamos explorar,
mas não temos braço. Mas o nosso objetivo é que os clientes vejam
a Gol como uma empresa ambiental
e socialmente responsável, com governança aberta e atualizada, condizente com as tendências, com o
que acreditamos”, finaliza o assessor de Projetos.n
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