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Pesquisa ALAGEV 
3a Tomada de Informações
Impacto Coronavírus em Viagens e Eventos Corporativos
Fornecedores
Respondentes: 208
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1 Qual o seu segmento de negócios?
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2 Como você caracterizaria o impacto do Coronavírus na sua empresa?
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2 Como você caracterizaria o impacto do Coronavírus na sua empresa?
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Impacto Coronavírus em Viagens Corporativas
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4: Houve cancelamento de viagens dos seus clientes?
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4: Houve cancelamento de viagens dos seus clientes?
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5: Para quais destinos houve cancelamento de viagens dos seus
clientes?



Powered by

5: Para quais destinos houve cancelamento de viagens dos seus
clientes?
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6: Seus clientes mudaram a política de viagens por conta do 
Coronavírus?



Powered by

6: Seus clientes mudaram a política de viagens por conta do 
Coronavírus?
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7: Quando você espera que as viagens retomem completamente?
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7: Quando você espera que as viagens retomem completamente?
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Impacto Coronavírus em Eventos Corporativos
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8: Qual ação seus clientes tomaram com relação a participação de 
eventos?
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8: Qual ação seus clientes tomaram com relação a participação de 
eventos?
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9: Qual ação seus clientes tomaram com relação a realização de eventos?
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9: Qual ação seus clientes tomaram com relação a realização de eventos?
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10: Para quais destinos houveram cancelamentos de eventos dos seus
clientes?
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10: Para quais destinos houveram cancelamentos de eventos dos seus
clientes?
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11: Quando você espera que os eventos presenciais retomem?
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11: Quando você espera que os eventos presenciais retomem?
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Compartilhe conosco quais ações sua empresa e/ou seus clientes estão tomando nesse momento para minimizar os impactos do Coronavírus 
(Exemplos: Reuniões/calls diários de status, revisando seu plano de crise, etc). 

Todas as reuniões são marcadas de forma online, temos previsão de retorno ao escritório a partir de setembro e de forma híbrida
Redução de quadro, congelamento de contratos, mudança de insumos para melhor custo beneficio. 
Seguimos 100% dos protocolos de segurança sanitária expedidos pelo município, governo e rede administradora.
Estamos tomando todos os cuidados de higiene para que os clientes possam se sentir seguros e como os resultados dependem dessa retomada e até das 
medidas de flexibilização do Governo estadual, nossas projeções estão semana a semana. Infelizmente, está difícil fazer projeções, nesse cenário de tantas 
incertezas, mas acredito, que assim que liberarem o retorno das atividades, elas ocorrerão.
Análises/ Reuniões e revisão plano de ação
Reuniões virtuais, disponibilização de álcool gel em todas as áreas, limpeza de quartos com EPI's exclusivos e material de limpeza diferenciado. Uso de QR 
CODE, sem uso de panfletos, disponibilização de tapete sanitizante, acrílico separado nas recepções, adesivos de distanciamento em elevadores e 
recepções, etc..
reuniões constantes
Hotelaria é o nosso segmento, investimos em segurança, treinamento e supervisão além de mudança em procedimentos
Revisão constante do Plano de Retomada, Reunião periódicas para Avaliação do Cenário Regional e Nacional, Revisão Mensal das Ações e Estratégias, 
Acompanhamento Diário do Segmento no Mercado Local e Nacional, buscando identificar como o Mercado está reagindo em relação a flexibilização das 
restrições.  
Revisão dos protocolos e auditoria para manutenção de certificação de biossegurança
Maior número de reuniões virtuais; rigidos protocolos de higienização e sanitização; distanciamento social em eventos, quando ocorrem;
Plano de ação quinzenal considerando os efeitos adversos da pandemia.
Revisando orçamento a cada mês, redução/renegociação dos contratos fixos, 
Criando produtos e serviços anteriormente inexistentes para atingir outros segmentos de clientes.
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Compartilhe conosco quais ações sua empresa e/ou seus clientes estão tomando nesse momento para minimizar os impactos do Coronavírus 
(Exemplos: Reuniões/calls diários de status, revisando seu plano de crise, etc). 

Revisão do planejamento estratégico.
Mesmo com o avanço da vacina muitas empresas ainda não estão seguras, muitas empresas já decretaram home office até o fim do ano e outras vão 
trabalhar com revezamento no escritório. Seguimos com todos os protocolos: álcool em gel espelhados pelas áreas comuns, proteção com tela acrílica, 
utilização de luvas, máscaras e distanciamento social.
Criação de protocolos de segurança, revisões do planejamento a cada 03 meses, reuniões quinzenais on line, buscar suporte em entidades de apoio. Ex. 
FOHB, ABIH, SEBRAE ECT
criação do protocolo de segurança
Reunioes com equipe completa 2X , plano de crise, virtual sales calls and site inspections
Renegociação de todos os contratos com terceiros, reuniões semanais para acompanhar o mercado, criação de novos produtos, política agressiva de 
vendas.
Revisões trimestrais dos orçamentos e estratégias.
Plano de crise, Calls mensais e calls semanais, reuniões, revisões de custos e planejamentos. Aplicação da MP para redução de jornada e salario.
Teletrabalho, calls, reduçao de equipe, intensificaçao dos protocolos de sanitização, aquisição de auditoria para certificação de higienização
continuamos trabalhando e tentando novos contatos, solicitando reuniões de apresentação, participando de concorrências, realizando eventos virtuais
Reuniões e remanejamento de funções
Visitas diárias virtuais
Revisando planos diarimente
Nesse momento trabalhamos com entrega de eventos postergados ano passado
Foco em gerar receitas alternativas, reuniões e eventos virtuais, distanciamento social sempre que necessario encontros presenciais



Powered by

Compartilhe conosco quais ações sua empresa e/ou seus clientes estão tomando nesse momento para minimizar os impactos do Coronavírus 
(Exemplos: Reuniões/calls diários de status, revisando seu plano de crise, etc). 
Reuniões com os gestores todos os dias. Envio de comunicados diários para todos os colaboradores alertando dos cuidados e estão fazendo um controle 
dos vacinados
Reorganização da equipe
Revisando planejamento 
Reunioes por call, revisao de planos constantes, etc
Ações de abordagens a clientes "prospects", os quais tivemos uma ação presencial juntamente com nosso parceiros.
Gestão Global de análises de oportunidades, consultoria especializada para projeçao da retomada considerando 2019, foco no curto prazo no segmento de 
lazer
hibridos
reuniões/planejamento
Reuniões virtuais , calls com clientes e planejamento estratégico diante dos fatos da crise
Foi dado foco total nos protocolos de biossegurança e durante esta fase vivenciamos muitos calls, reuniões e ajustes de processo. Com o avanço das 
vacinas ja vemos indicios de normalidade e boa expectativa para o próximo semestre. 
Migração de Eventos presenciais para Virtuais e/Ou híbridos. Calls com a agência solicitando bench de como outros clientes estao se comportando no 
cenário atual no que tange realização de eventos. 
Calls mensais, implementação de novas medidas em segurança a saúde como novos protocolos, 
Começamos com eventos e treinamentos on line, em outubro já estávamos fazendo híbridos e este mes fizemos o primeiro presencial com 600 pessoas, 
sempre com testagem, uso de máscaras e alcool gel e distanciamento minimo e pós evento com testagem após duas semanas!
adaptação dos protocolos, diversificando carteira, parceria maior com fornecedores de audiovisuais

Hoje estamos em um processo de retomada, contratando, investindo e já obtendo resultados positivos. Porém durante a crise, mesmo com cancelamentos 
e paralisações de diversas frentes, continuamos otimistas e foi mantido todo o quadro de funcionários. Razão pela qual converge com o otimismo que 
tinhamos sobre a retomada em 2021, mesmo com o atraso nesta, mantivemos o planejamento visando a retomada que já estamos vivendo.
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Compartilhe conosco quais ações sua empresa e/ou seus clientes estão tomando nesse momento para minimizar os impactos do Coronavírus 
(Exemplos: Reuniões/calls diários de status, revisando seu plano de crise, etc). 

Apoio na tecnologia e muito home office.
Reuniões via call
Calls semanais, devolução do escritório e novo formato de reuniões
Video chamadas para reuniões com clientes e fornecedores
Revisão periódica de estratégias, rígidos padrões de segurança continua em vigor, home office quando possível.
Fizemos um plano de crise no início das operações, estamos crescendo mesmo na pandemia com as estratégias que tomamos lá atrás, já voltamos a 
contratar, e estamos com 40% do time anterior em atividade. Seguimos contratando e crescendo entre 15 e 20% na demanda, mês a mês.
Realizando eventos hibridos virtuais/presenciais com protocolos. Reuniões semanais via MS Teams. Criação de um site (Covid info hub) com informações 
atualizadas em tempo real aos clientes sobre quais destinos estão abertos e quais critérios de entrada. Clientes estão restringindo viagens internacionais de 
longa distancia e flexibilizando domesticas e de curta distancia.
investiram em tecnologia para reuniões e calls virtual, mudaram a politica de viagem
mudanças nos protocolos de limpeza e distanciamento, escolha de ofertas em bairros mais especificos
Informações diárias de prevenção através dos murais, TVs, Connecta, etc. reuniões com o comitê de crise
Muitas reuniões virtuais para mapear mensalmente as novas diretrizes dos clientes.
Gestão de Crise em todos os sentidos.
Após um período de restrição total de voos ao Brasil, nós retomamos nossas reuniões periódicas com nossos clientes agora de forma virtuais para 
acompanhamento de números e estratégias
Eventos digitais e híbridos 
A retomada aqui no destino já aconteceu e estamos com um fluxo bem grande. Neste momento estamos reestruturando equipe e realocando metas.
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Compartilhe conosco quais ações sua empresa e/ou seus clientes estão tomando nesse momento para minimizar os impactos do Coronavírus 
(Exemplos: Reuniões/calls diários de status, revisando seu plano de crise, etc). 

Reuniões/calls diários de status, revisando seu plano de crise, revisão de planejamento, incremento de produtos digitais

proibição viagens, reuniões call.

Buscando informações corretas e atualizadas a cada solicitação.

Trabalho 100% virtual

Reuniões semanais de status, revisando a malha area, buscando novas tecnologias

Reuniões/eventos virtuais e adaptaram a política de viagens

Além de reuniões, calls, revisando política de viagem, implementando sistema online, os clientes estão exigindo parceria com fornecedores adequados a lei 
da LGPD e ao protocolo de segurança e higienização. As empresas que já estão com todos os colaboradores vacinados com a 2a dose, já estão 
flexibilizando viagens corporativas e participação em eventos presenciais.

reunioes com clientes, atualizacao de sistemas e cadastros junto aos clientes e fornecedores

eventos on line, viagens somente emergenciais
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Quer conhecer outras pesquisas?
Acesse: Pesquisas

http://www.alagev.org/biblioteca

