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Retomada das viagens - mito ou realidade? Vamos conseguir deixar de invejar os
exemplos internacionais para sermos nós mesmos um modelo para o mundo?
Especialistas comentam as possibilidades e mostram os caminhos
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Editorial

ESTAMOS PRONTOS
PARA A RETOMADA?
Como nação, como setor, como empresas, como pessoas... Estamos prontos para o
que alguns preveem como anos loucos e acelerados pela frente? Não, obviamente,
pois, apesar do otimismo, depois de uma pandemia completamente inesperada e avassaladora, diferente de outras que já “enfrentamos”, a incerteza é a única certeza a nos
acompanhar. Tudo pode mudar. Tudo pode acelerar ou desacelerar em pouquíssimo
tempo. E sim, porque, depois desses longos 15 meses de pesadelo em câmera lenta,
quase parada, nós merecemos, nos preparamos, nos unimos e sobrevivemos.
Fizemos, nesta edição da Revista PANROTAS, a mesma pergunta para quatro lideranças de nossa indústria: nos preparamos bem? Foi e está sendo possível se preparar?
Cada player fez a sua parte? De quem você esperava mais?
As notícias do Portal PANROTAS mostram que vivemos uma pré-euforia, com a volta
dos cruzeiros à Flórida, a retirada das máscaras dos vacinados, os parques temáticos
quase em modo normal, a hotelaria com ocupação acima dos 50%, a aviação recontratando, como a brasileira Latam Airlines anunciou, os destinos internacionais reabrindo,
o mundo voltando a viajar. Nos Estados Unidos, Washington DC e a Califórnia já retiram
as barreiras para os grandes eventos, sugerindo apenas protocolos que incluem a auto-afirmação dos participantes sobre vacinação.
O clima é de otimismo, mas também de preocupação, com alguns países ainda atrasados na vacinação (nós inclusive), com as viagens de negócios e os eventos corporativos ainda bem lentos no retorno (em frente a incertezas e mudanças estruturais nesses segmentos), o desemprego nas alturas, as dívidas idem e muitas barreiras ainda
para nossa indústria.
Estamos prontos? Claro que sim. Queríamos estar bem mais adiantados na retomada?
Definitivamente. Mas e o Turismo brasileiro? Está mesmo preparado para tudo o que
vem pela frente? Leia as respostas nesta edição. Mas, espera um pouco, que tudo é
esse que vem pela frente? n

Artur Luiz Andrade
Editor-chefe e Chief Communication Officer da PANROTAS
artur@panrotas.com.br
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Check-in

As notícias da semana

+Lidas da semana
Portal PANROTAS
1 - Latam recontrata 750 tripulantes
e prevê quase 100% da oferta
doméstica
2 - Agência de formatura argentina,
Travel Rock chega ambiciosa ao
Brasil
3 - Brasileiros estão proibidos de
voar de Emirates ao Egito
4 - CVC Corp quer negros em 20% de
cargos de liderança até 2030
5 - Operadoras e agências procuram
por profissionais; veja vagas
Toque na imagem e
leia a notícia completa

Na fila de
aprovação
Nas últimas semanas, a OMS pediu
mais detalhes sobre a segurança
da CoronaVac, da Sinovac Biotech, e
solicitou dados sobre o processo de
fabricação para avaliar se ela está
em conformidade com os padrões
da entidade. Espera-se que isso
aconteça em junho.

6 - Latam diz que não recebeu oferta
e nem vai vender operação no
Brasil
7 - Latam encerra codeshare com
a Azul devido à retomada da
malha
8 - Escolas estaduais de São Paulo
terão aulas de Turismo
9 - Azul diz que fim de acordo com
Latam é resposta à consolidação
na indústria
10 - União Europeia lançará
passaporte para covid-19 em
1º de julho
Fonte: Portal PANROTAS
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O Egito, a
Emirates e a
Turkish

No início da semana passada, a Emirates
Airline, sem maiores explicações,
anunciou que, em medida temporária, não
transportaria mais brasileiros, latinos e
indianos com destino ao Cairo. A notícia
alarmou o trade e levantou a dúvida se
a suspensão seria uma imposição do
governo egípcio a todas as aéreas, mas
a Turkish, em comunicado à PANROTAS,
garante que segue operando normalmente.
Toque nos links ao lado e
leia a notícia completa

Leia o comunicado da Emirates
Leia o comunicado da Turkish

Turismo
nas escolas

Toque na imagem e
leia a notícia completa

O governo do Estado de São Paulo
orquestrou uma parceria entre a Secretaria
de Turismo e Viagens (novo nome da pasta)
e a Secretaria da Educação para promover a
disciplina eletiva de Viagens e Turismo aos
alunos do ensino médio e dos últimos anos
do fundamental da rede pública.

República
Dominicana
exige teste

Toque na imagem e
leia a notícia completa
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Viajantes de Brasil, África do Sul e Reino
Unido precisarão apresentar testes
de antígeno ou PCR para coronavírus
ao chegarem em qualquer aeroporto
da República Dominicana. Os exames
apresentados precisam ser feitos com, no
máximo, 72 horas de antecedência.

BNT Mercosul

Toque na imagem e
leia a notícia completa

A BNT Mercosul, realizada em Santa
Catarina, divulgou alguns números
e resultados do evento, que este
ano ocorreu quase que totalmente
em formato virtual. Em coletiva
de imprensa, os organizadores
informaram que desde a abertura,
na segunda-feira (24), foram 2.569
inscritos na plataforma e mais de 40
mil visualizações.

+Lidas da semana
PANCORP
1 - União Europeia lançará
passaporte para covid-19 em
1º de julho
2 - Azul anunciará wi-fi grátis a
bordo nos próximos dias
3 - OMS pondera autorização da
vacina chinesa Coronavac
4 - Qual é o caminho da retomada
das viagens corporativas no
Brasil?
Toque na imagem e
leia a notícia completa

Travel Rock
no Brasil

"A maior e melhor agência de viagens
de formatura do mundo". Assim a Travel
Rock se rotula e é isso que a empresa
argentina pretende mostrar aos brasileiros
em sua chegada ao País. A meta é abrir
100 lojas e atrair jovens para Bariloche,
seu destino único.

5 - Israel reabre para pequenos
grupos de turistas internacionais
6 - Eventos-teste em SP serão
realizados de 15 de junho a 30
de julho
7 - Nova aérea de Neeleman é
lançada com 13 jatos Embraer
8 - Rede Bourbon estreia no
Nordeste com hotel em
Fortaleza
9 - Onfly lança cartão corporativo
para viagens
10 - SP realizará eventos-teste;
qual a importância disso para
o setor?
Fonte: Portal PANROTAS
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Toque na imagem e
leia a notícia completa

Eventos teste

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou que o Estado
realizará, de 15 de junho a 30 de julho, dez eventos-teste para criar um
planejamento seguro, responsável e baseado na ciência, de retomada.

Toque nos links abaixo e
leia a notícia completa

#SouTurismoTôVacinado
Cada vez mais profissionais enviam suas fotos
vacinados para o Portal PANROTAS. Vacine-se e
envie você também para redacao@panrotas.com.br

Veja fotos da última semana
Veja mais fotos
Veja mais fotos
10
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Mercado
Rodrigo Vieira

RETOMADA EM 2021:
MITO OU REALIDADE?

QUANDO E PARA ONDE?
Ginásios de basquete cheios, parques temáticos reabrindo, navios enfim aquecendo
os motores, hotéis, aviões, aeroportos. Os
Estados Unidos lideraram indigestos rankings de mortes e casos de covid-19, mas
rapidamente se recuperaram e hoje já estão
até se dando ao luxo de ser um "destino de
vacina".
"Isso me faz acreditar que nossa retomada
será muito rápida no verão", afirma a presidente da Abav Nacional, Magda Nassar.
"Olhando para os estadunidenses, que inicialmente não foram um exemplo positivo na gestão da pandemia, podemos, sim,
confiar em uma recuperação rápida da nossa alta temporada, a não ser que tenhamos
um revés muito grande", completa.
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Magda Nassar,
presidente da Abav
Nacional

"

Vacinação organizada, acelerada e massificada é a única unanimidade do Turismo
brasileiro como solução para a tão desejada
retomada não só do setor, mas da economia de modo geral. A insistência na importância da imunização não foge ao discurso
de nenhuma autoridade de nossa indústria.
Porém, a eficiência na execução do programa de vacinação divide opiniões, entre otimistas, pessimistas e céticos. Aliás, não é
só nesse campo que os pontos de vista se
divergem.
Abav Nacional, representando a cadeia de
distribuição, Cetur-CNC, que reúne todos
os elos da cadeia, FecomercioSP, centro de
referência em análise de dados do setor, e
Fornatur, falando pelos secretários de Turismo do País, mostram, por meio de suas
lideranças, os elementos e ações necessários para que o caminho da recuperação
seja o melhor possível. Para que deixemos
de "invejar" os exemplos de fora e passemos a ser nosso próprio vetor de retomada.

A retomada está crescendo conforme
cresce a vacinação no País. A cadeia produtiva
toda estimula o viajante responsável, pois
as vacinas ainda não são 100% eficazes e o
viajante precisa ter seu papel

"

"

Por mais que a Europa esteja buscando a atração de norte-americanos para o verão no hemisfério norte,
os primeiros degraus da retomada
nos Estados Unidos devem ser em
âmbito doméstico. Lá e aqui: a quarta
pesquisa Pulso Turismo e Covid-19,
do TRVL LAB mostra que o brasileiro
considera a vacina item importante
para a retomada das viagens, com
mais restrições quando o tema é viajar para fora. Na pesquisa, são altos
os índices de pessoas respondendo que não viajarão ou participarão
de eventos até estarem vacinados:
76% responderam que concordam
totalmente ou concordam parcialmente com a afirmação no caso dos
eventos para 100 pessoas ou mais;
índice que continua alto para viagens
internacionais (70% só farão depois
de vacinados) e mesmo para os nacionais (64%).
Na visão da presidente de Conselho
de Turismo da FecomercioSP, Mariana Aldrigui, os brasileiros já voltaram
a viajar desde julho do ano passado,
mas em trajetos curtos, de carro e
em casas de amigos e parentes, modelos que não são necessariamente
registrados em mensurações habituais/oficiais.
"A recuperação de volume de passageiros em aviões e hotéis dependerá da combinação de vários fatores,
como avanço da vacinação, percepção de segurança nos destinos,
preços e a possibilidade de manter
trabalho remoto/ensino remoto - já
que a mesma vacinação que permitirá mais viagens permitirá a volta às
aulas e a rotina de trabalho em escritórios", pondera Mariana.
"Um aumento significativo nas viagens domésticas de curta duração
poderá ser visto já a partir de agosto e setembro", completa a também
professora da USP, que acredita no
aumento do volume de reservas internacionais quando os principais
destinos estrangeiros abrirem as
fronteiras ao brasileiro.
Se o lazer engatinha, o corporativo é
pífio. É para essa questão que o diretor do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confedera-

Cada empresário se
viu confrontado à
sua capacidade de
planejar e lidar com
a crise - houve uma
revalorização necessária
do associativismo,
e da importância de
interlocutores capazes
de dialogar em diferentes
ambientes e com dados
consistentes. Infelizmente
um volume importante
de pequenos e médios
negócios não resistiu, e
os motivos variam - mas
é possível afirmar que um
importante motivo foi a
demora na concessão de
créditos e fazer com que
este crédito efetivamente
chegue na ponta.

Mariana Aldrigui, presidente
do Conselho de Turismo da
FecomercioSP

ção Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), Alexandre
Sampaio, chama a atenção. "O que
acontece agora são deslocamentos
rodoviários para cidades turísticas no
entorno das capitais. Principalmente
fim de semana e feriados, o que não
é viável para chamarmos de recuperação. Já as viagens a trabalho estão
pífias, e não temos como prever uma
retomada sustentável desta maneira", aponta Sampaio.
"Sem vacinas suficientes, rastreamento inexistente, maioria das reuniões a trabalho remotamente, leitos
disponíveis escasseando face às
novas variantes e flexibilizações municipais, eventos ainda vetados pela
maioria dos municípios e estrangei-

"

ros não querendo vir ao Brasil, não
vemos perspectivas positivas."
Se até aqui há o mínimo de perspectiva na opinião dos líderes, o mesmo não se pode dizer do presidente
do Fórum Nacional dos Secretários
e Dirigentes Estaduais de Turismo,
Bruno Wendling. "Lamento, mas para
mim é impossível dizer quando a retomada acontecerá. É uma incógnita. Já se começou a falar em terceira
onda, em fechamento de destinos
importantes como Pernambuco.
Aqui no Mato Grosso do Sul também
deveremos restringir os horários",
afirma o secretário de Turismo sul-mato-grossense. "Enquanto não
houver uma vacinação em massa,
viveremos às incertezas."
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SETOR ESTÁ PREPARADO?
Mas afinal, independentemente da vacinação, o Turismo fez e está fazendo
sua parte? Está aqui outra unanimidade.
Agências, destinos, transportadoras e
meios de hospedagem arregaçaram as
mangas para entregar férias e experiências sem preocupação.
"Os principais destinos estão organizados, os protocolos são confiáveis", garante Bruno Wendling. "O Fornatur realizou reuniões frequentes para que a troca
de experiência ocorresse. Todas as secretarias estão comprometidas em adotar os bons exemplos umas das outras."
Na CNC, a opinião é de que o trade turístico, nos seus vários segmentos, se
preparou com os protocolos fitossanitários das autoridades de todos os níveis
de governo. "Alguns até certificaram-se
com parâmetros internacionais, treinaram as suas equipes e compraram seus
equipamentos de proteção individuais,
além de adaptações operacionais em
suas instalações, para inspirar confiança
no cliente. Então, o Turismo está preparado para a retomada quando ela
chegar", reforça Alexandre Sampaio,
com o endosso de Mariana Aldrigui.
Profissional que sairá da crise fortalecido, o agente de viagens conseguiu entender a pandemia muito a
fundo e trazer para si os problemas
dos passageiros. Tantos meses de
calvário fortalecerão os sobreviventes. "Estamos sofrendo há muito tempo e durante esse período os
agentes tiveram uma gama de informações, de treinamentos, imensa",
aponta Magda Nassar. "Posso falar
pelo Iccabav, que além de muito rico
em conteúdo, é constante. Durante a
pandemia, nossas salas virtuais estiveram sempre lotadas. Os agentes
Abav têm hoje noção apuradíssima
da importância de todos os pleitos.
Muito mais do que antigamente.
Nem eu, nem a Abav Nacional negamos informações a absolutamente
ninguém."
POLÍTICAS PÚBLICAS
Ideologias, embates e politização da
pandemia definitivamente atrasaram a
vida do setor de Turismo. Pelo menos
na visão dos líderes entrevistados.
"A politização da pandemia está sendo muito nociva para os nossos segmentos de atuação. Acreditamos que
14
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O trade turístico, nos
seus vários segmentos,
se preparou com os
protocolos fitossanitários
das autoridades de todos
os níveis de governo. O
Turismo está preparado
para a retomada quando
ela chegar.”

"

Alexandre Sampaio, diretor do Cetur-CNC

a principal falha nos Estados e cidades
foi a falta de diálogo com os setores
empresariais e, no Governo Federal, o
planejamento errôneo na compra das
vacinas. Neste ano, a demora na promulgação de medidas oficiais federais
de ajuda para manter os empregos foi
lamentável e o excesso dos governadores e prefeitos nas restrições aos
negócios, sem se ater a abrir mais leitos hospitalares, também é imperdoável", aponta Alexandre Sampaio.
Ausência total de gestão, sem qualquer alinhamento com os Estados, e a
busca pelo embate em vez da coordenação são os pontos mais criticados
pelo presidente do Fornatur. "Não sou
partidário, mas mesmo que fosse, em
uma crise como essa as diferenças
têm de ser deixadas de lado. A gestão
federal falhou. Houve uma ausência
total de administração e muito choque. Até hoje não há uma coordenação, como foi visto em outros países.
Ficou nas mãos dos Estados, alguns
com boas respostas, outros nem tanto", afirma Bruno Wendling.
Mariana Aldrigui se queixa de que o
Turismo foi mero coadjuvante em todas as camadas da esfera pública durante a pandemia, mas elogiou a união
das entidades do setor privado, um

TROCA DE MINISTROS
A troca de ministros não só na pasta
que rege o setor como na da Saúde
também é alvo de críticas.
"A política nacional de saúde não foi
unificada, tampouco profissionalizada. Com certeza isso explica o elevado número de mortes, contágios
e internações. Houve também falta
de uma campanha de comunicação
de caráter preventivo para a população em geral e, claro, a ausência de
uma ação para os transportes públicos que, talvez sejam considerados,
hoje, o maior vetor de propagação da
covid-19 nos centros urbanos", diz
Alexandre Sampaio, que lamentou
também a saída do ministro Marcelo
Álvaro Antônio.
"Ele vinha fazendo um bom trabalho.

Bruno Wendling,
presidente do
Fornatur

"

respiro em meio ao que ela considera um cenário devastador. "O atual
governo federal é o maior detrator
da imagem internacional do Brasil,
de modo que mesmo que a equipe
tenha excelentes nomes, recuperar
a imagem vai levar muito tempo, e
os resultados positivos deverão ser
creditados especialmente às ações
da iniciativa privada que conseguirem contornar os obstáculos criados."
Por sua vez, Magda Nassar adota
um tom mais ameno em relação à
administração pública ante a pandemia. "Foram erros e acertos, mas
tudo pode melhorar. Tudo e todos
nós, incluindo Abav, imprensa, governos. A pandemia teve um impacto desconhecido para o País inteiro.
As pessoas que estão no governo
federal foram pegas de surpresa
tanto quanto eu. Discordo de muita
coisa que foi feita, mas isso não vem
ao caso, pois não se trata apenas
de Turismo. Poderíamos, sim, estar
em um lugar melhor, mas os erros e
acertos fazem parte da nossa trajetória", afirma.
"Muita coisa boa foi feita, o País
não merecia tantas críticas assim.
O governo federal assumiu uma
economia já muito fragilizada, e a
pandemia foi avassaladora", conclui a presidente da Abav Nacional,
louvando a aproximação do poder
privado do público em meio à pandemia.

O ministro Gilson Machado também
é muito dedicado e também altamente qualificado, porém sem orçamento fica difícil."
Magda Nassar se mostrou aliviada
pela prestatividade demonstrada
pelo atual ministro. A manutenção
da equipe técnica do MTur também
deu maior tranquilidade ao trade.
"O ministro Gilson já estava na Embratur e por isso entendia bem os
pleitos do setor. Ele ouviu tudo o que
tínhamos a dizer. Por conta da manutenção dos secretários, o que foi
muito importante, a comunicação
entre o G20+ e o ministério não se
interrompeu. O problema maior é
quando chega toda uma nova equipe, com outra linha de trabalho. Não
foi o caso aqui. A espinha dorsal foi
mantida", aponta Magda, que "como
cidadã, não como presidente da
Abav, não acha conveniente as frequentes mudanças no Ministério da
Saúde".

Não cabe mais dizer
que a pandemia é uma
situação nova. Já são
mais de 14 meses nesta
crise e continuamos a
ver os mesmos conflitos
na gestão federal.
Falta coordenação,
falta competência na
administração pública.
Onde está a coordenação
com os entes federados?
Além disso, uma CPI em
um momento de pico
pandêmico como esse é
inacreditável

"
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Nomes como o do secretário William França
e da diretora de Inteligência Mercadológica
e Competitiva do Turismo do Ministério do
Turismo, Nicole Facuri, foram diretamente
elogiados por Bruno Wendling.
A presidente do Conselho de Turismo FecomercioSP, entretanto, discorda. "Para mim
acredito que há nomes muito mais bem
qualificados para a liderança do MTur, mesmo entre os raros que ainda apoiam este
governo. Nomes com mais exposição internacional e visão estratégica", opõe-se Mariana Aldrigui. "No caso da Saúde, não me
sinto capaz de avaliar tecnicamente, mas é
evidente que vivemos uma gestão desastrada e desastrosa, de modo que mesmo
havendo um excelente ministro, não será
fácil reorganizar o que foi destruído em
SUS, PNI e campanhas de informação."
UNIÃO COMO NUNCA SE VIU
As associações de classe nunca estiveram
tão próximas em prol de causas em comum
como tem sido desde março do ano passado. Não fosse a união de grupos como
o G20+ e de lideranças como a da própria
presidente da Abav Nacional, o buraco seria
ainda mais profundo.
O próprio nome G20+ mostra mais de duas
dezenas de entidades reunindo esforços e
deixando diferenças de lado para mostrar
a força, a empregabilidade e a influência
do setor na economia, a importância de
sermos protagonistas. Levaram pleitos a
Brasília e enviaram a importante mensagem "estamos aqui e, se no passado fomos
tratados como coadjuvantes, hoje isso não
é mais possível". Afinal, nenhuma outra indústria foi tão afetada.
"As associações de classe nunca foram tão
importantes. Muita gente está lutando conosco e por nós. Não só a Abav, mas todos
os núcleos, de todos os setores do Turismo.
O G20+ foi fundamental para conquistarmos MPs, notas técnicas, leis. O Senado
inteiro hoje fala de Turismo, o Congresso
também. As associações foram fundamentais e salvaram o Turismo", defende Magda
Nassar. "Até aqui conseguimos segurar 90%
dos empregos. Vou aplaudir essa união,
essa força, para o resto da minha vida."
Fornatur e CNC também mencionam o Movimento Supera Turismo como uma importante ação de condução da retomada,
enquanto a FecomercioSP "está intrinsecamente envolvida nas discussões de retomada de todas as atividades ligadas ao
Comércio, aos Serviços e ao Turismo no Estado de SP, em interlocução constante com
16
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a Assembleia e o Palácio dos Bandeirantes,
da mesma forma que participando ativamente nas discussões propostas pelo Congresso Nacional", garante Mariana Aldrigui.
SAIREMOS MAIS FORTES?
Sobreviver à crise não está sendo tarefa fácil, mas quem conseguir voltará mais forte,
mais preparado do que o pré-pandemia. O
nível do Turismo será elevado e profissionalizado, acreditam Bruno Wendling e Magda
Nassar.
"Essa crise tirou todo mundo da zona de
conforto. O Turismo vai melhorar, de maneira geral. O nível, a qualidade, a profissionalização, o atendimento. Os destinos sentiram profundamente o quanto a atividade é
importante para a sua economia. O anfitrião
vai saber valorizar isso e tratar o visitante
de maneira melhor", acredita o presidente
do Fornatur.
"Não só voltaremos melhores, como voltaremos antes do que se previu. A tendência
que vemos nos principais destinos do mundo contradiz o que os grandes acadêmicos
avaliaram, de que só nos recuperaríamos
plenamente de 2024 a 2026. Basta ver a
Espanha reabrindo para vacinados, com a
expectativa de receber 45 milhões de visitantes até o fim do ano. Em 2019, foram 83
milhões, o que significa que essa retomada
supera o pré-pandemia em proporções", diz
a presidente da Abav Nacional.
Para ela, o "rebound" é uma realidade. "O
desejo número um do brasileiro é viajar e
viajar para onde ele sonha e não para onde
as circunstâncias apontam. Com exceção
de alguns detalhes, como o uso de máscara
e maior consciência sobre higienização, as
pessoas farão o que faziam antes da pandemia, viajarão para onde sonhavam em
2019. Se for para o Exterior, será quando as
fronteiras se abrirem. Os exemplos de fora
já nos mostram isso."
Mariana Aldrigui ressalta que a atividade
econômica da indústria sai abatida, retraída e extremamente impactada. “O Turismo
não é um só, embora queiramos que seja”,
afirma. “Os empresários passaram por
grandes desafios, e estes ainda não acabaram, o que pode tê-los fortalecido em
termos de resiliência, estratégia e gestão
de crise. Mas há um abatimento generalizado, que convive com a esperança de dias
melhores. Nosso Turismo doméstico (sua
variedade e diversidade) se mostra o grande esteio da sobrevivência e da renovação
da abordagem para os negócios do Turismo brasileiro.” n

Aviação
Artur Luiz Andrade

RETOMADA
IDENTIFICADA

A Latam Airlines Brasil trouxe
ânimo para o mercado na última semana, ao anunciar que vai
recontratar 750 pilotos e comissários, já de olho na retomada
das operações, que devem
alcançar 90% do pré-pandemia
em dezembro. A empresa está
operando, em maio, 49% do que
operava no mesmo mês em
2019, com 250 voos por dia. Em
abril, a companhia operou 38% do
pré-pandemia. A previsão para
junho é chegar a 60% do pré-crise, com 340 voos/dia e para julho
é alcançar 400 voos por dia.
Além das contratações, a Latam
anunciou a chegada de sete Airbus A320 para fortalecer a malha
doméstica.
O presidente da empresa no
Brasil, Jerome Cadier, falou com
exclusividade à PANROTAS sobre
esse momento de retomada dos
negócios e dos planos para o
País.
REVISTA PANROTAS – De onde
vêm os sinais de recuperação na
venda de passagens da Latam?
JEROME CADIER – Depois de um
fevereiro e março ruins, na metade de abril já começamos a sentir
esses sinais, com a diminuição
do no-show, o aumento da ocupação, a procura por voos tanto
a curto quanto a longo prazo e
com a vacinação aumentando no
País. É um retorno do viajante a
lazer. O corporativo ainda não dá
sinais de recuperação. O viajante
que tem procurado passagens
está olhando para o segundo
semestre e a lazer. E também
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as notícias internacionais, como
a Espanha aceitando vacinados
e os Estados Unidos com vacinação acelerada, também têm
sinalizado que o brasileiro já pode
começar a voltar a planejar.
PANROTAS – Você acredita em
um boom?
JEROME – No doméstico, acredito em algo gradual e a gente vai
acompanhando a demanda, pois
temos flexibilidade com a nossa frota. No internacional, pode
haver sim um boom para Europa
e Estados Unidos. Na América do
Sul, acho que os países sairão da
pandemia meio que juntos com o
Brasil.
PANROTAS – E Cancún está confirmado para junho?
JEROME – Sim. Vimos a procura
pelo México crescer muito e aumentamos o São Paulo-Cidade do
México para 5 voos por semana. E
decidimos pela volta do São Paulo-Cancún, duas vezes por semana, um voo 100% lazer (essa volta
está marcada para 4 de junho).
PANROTAS – Cabem novos
destinos nessa nova malha
18

turística?
JEROME – Sim. Estamos nos
reunindo para decidir pelo menos cinco novos destinos. Mas
não tenho como adiantar ainda.
Com certeza serão mais para o
Nordeste.
PANROTAS – Para quantos destinos a Latam voa atualmente?
JEROME – 44 e devemos chegar
ao final do ano com 50. Já estamos operando todos os destinos
que operávamos na pré-pandemia a partir do Aeroporto
Internacional de Guarulhos e
estamos voltando com algumas
rotas a partir de Congonhas.
PANROTAS – Como a queda
forte do corporativo afetou seu
mix de canais de distribuição?
JEROME – O canal indireto sempre foi muito importante para a
Latam, mas ainda não voltou,
especialmente por conta do
corporativo (e pelo internacional
repleto de restrições). Com isso,
o canal direto cresceu frente
ao indireto, e as mudanças que
fizemos no site aumentaram a
satisfação do cliente na compra.
Alcançamos índices que nunca
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tivemos. Esperamos que o canal
indireto cresça nos próximos
meses, mas corporativo, operadoras, OTAs... ainda não estão
respondendo bem.
PANROTAS – Como você vê a
chegada de mais um player, a ITA
Transportes Aéreos, do Grupo
Itapemirim?
JEROME – Com curiosidade e
apreensão. Curiosidade pela proposta, diferente e que se aproxima do que a Avianca Brasil tinha
no mercado. E apreensão, pois
temos de ver se há espaço para
essa quarta empresa e se isso
pode acarretar uma diminuição
de tarifas (por parte da ITA). Mas
o mercado de aviação sempre foi
muito aberto, tínhamos quatro
grandes empresas há até pouco
tempo, mas uma delas quebrou.
É um mercado aberto, mas muito
duro, muito difícil.
PANROTAS – O plano de sair do
Chapter 11 (Recuperação Judicial) neste ano continua?
JEROME – Sim. Foi o prazo que
nos propusemos e mantemos ele.
Em junho e julho haverá a discussão sobre o plano de negócios e

dependendo da evolução
dessa análise pode atrasar
um ou dois meses, mas
não vemos isso como um
problema.
PANROTAS – As mudanças recentes na Latam,
como a internalização
do Multiplus, criando o
Latam Pass, a reestruturação comercial e o investimento em uma nova
plataforma de tecnologia,
saíram como você planejou, mesmo em plena
pandemia?
JEROME – O Multiplus
conseguimos internalizar
ainda em 2019, mas todas
as demais mudanças visavam à redução de custo
e à flexibilidade diante das
incertezas do mercado. O
pensamento foi: os passageiros estão mais sensíveis a preço, o corporativo
vai diminuir em quantidade
de viagens e teremos mais
capacidade que passageiros. Precisávamos ser
mais flexíveis. Por isso
optamos também pela terceirização de todo nosso
ground handling (a Latam
ficou com serviços de terra
próprios apenas em Congonhas, Santos Dumont e
Brasília), pelo investimento
no atendimento remoto,
pela melhora na digitalização da empresa. A renegociação de frota também
foi intensa. Tiramos o
A350 do internacional para
operarmos apenas Boeing
(777 e 787) e buscamos
custos menores de leasing. Hoje operamos 100
narrow bodies no doméstico, já anunciamos a chegada de mais sete, sendo
três A320 neo e quatro
A320 ceo. Vamos precisar
de mais aeronaves para o
quarto trimestre e prevejo
fechar o ano com mais de
120 aviões.n

FIM DO
CODESHARE
COM A AZUL
A Latam Airlines anunciou o fim
do acordo de codeshare que
tinha com a Azul Linhas Aéreas
desde o ano passado. A parceria
termina em 90 dias, em 22 de
agosto deste ano. Segundo a
companhia, o cenário de retomada, com a previsão de operar
90% da malha pré-pandemia
até dezembro próximo, levou a
empresa a repensar o acordo.
“Frente a este cenário, o acordo
passa a ter menos relevância,
uma vez que as malhas aéreas
se recompõem e alcançam
níveis próximos do período
pré-pandemia, possibilitando
assim que as empresas tenham melhores condições para
voltarem a vender seus próprios
voos”, explicou a empresa em
comunicado.
“Este acordo de codeshare
foi uma alternativa identificada pelas duas empresas para
enfrentar a queda de vendas e
redução de malha aérea durante o auge da pandemia. Com a
perspectiva de melhoria, não há
mais sentido. Além disso, tanto
a expansão quanto o volume de
passageiros que se beneficiam
deste acordo ficaram aquém das
expectativas iniciais da Latam
durante o ano de 2021", disse o
presidente da Latam Airlines no

Brasil, Jerome Cadier.
A Azul Linhas Aéreas confirmou
o encerramento de seu codeshare com a Latam Airlines e o
CEO da companhia, John Rodgerson, acredita que esse passo
tenha a ver com um possível
movimento de consolidação na
aviação brasileira. A companhia
disse acreditar que um movimento de consolidação é uma
tendência do setor no pós-pandemia e "a Azul está em uma
posição forte para conduzir um
processo nesse sentido". A empresa já contratou consultores
e está estudando ativamente as
oportunidades de consolidação
da indústria.
“O codeshare com a Latam
foi uma alternativa em nossa
resposta à pandemia. Também
percebemos que a consolidação
da indústria seria importante
para a recuperação pós-pandemia e a Azul é parte fundamental
em iniciativas desse tipo. No
fim do primeiro trimestre desse
ano, contratamos consultores
financeiros e estamos estudando ativamente oportunidades de
consolidação. Acreditamos que
o encerramento do codeshare
pela Latam seja uma reação ao
processo de consolidação”. diz
Rodgerson.
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A Azul está emergindo desta crise em uma posição de liderança
em termos de liquidez, recuperação de malha e vantagens
competitivas. Nossos planos não mudaram e estou confiante
de que estamos na melhor posição para buscar alternativas
estratégicas neste momento

"

"

afirmou John Rodgerson. A Azul prometeu manter o mercado atualizado sobre quaisquer novidades sobre esses temas.

Na tréplica sobre o tema,
o presidente da Latam
Brasil, Jerome Cadier, afirmou que o grupo não tem
intenção de vender ou
desmembrar a operação
do Brasil ou de qualquer
outra parte do negócio.
“O Grupo Latam pretende
competir agressivamente no Brasil e em outros
mercados e não tem
intenção de vender ou
desmembrar o Brasil ou
qualquer outra parte de
seus negócios. O Grupo
Latam não recebeu qualquer proposta referente à
aquisição da Latam Brasil.
A descontinuidade do
codeshare (com a Azul)
pela Latam Brasil não
está relacionada com este
tema. A decisão sobre o
codeshare está atrelada
a sua menor relevância
no futuro estratégico da
Latam, na medida em que
o mercado de aviação
brasileiro se recupera.”n

20
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John Rodgerson,
presidente da Azul Linhas Aéreas

GOL TAMBÉM
VÊ SINAIS DA
RETOMADA
Em atualização ao mercado,
a Gol Linhas Aéreas afirmou
também ter observado, em
maio, uma melhora significativa nas suas vendas de viagens aéreas no mercado doméstico. “Embora a trajetória
na recuperação da demanda
pós-pandemia seja de difícil
previsão e ainda persista um
elevado grau de incerteza, os
avanços na aplicação de vacinas pelo Programa Nacional
de Imunização no Brasil estão
impactando positivamente no
tráfego de transporte aéreo”,
analisou a empresa.
Para o 2T21, a Gol espera
uma taxa de ocupação de
81% (versus os 79% projetados anteriormente), e que os
custos unitários recorrentes
sejam 40% inferiores quando
comparados ao 2T20 (versus
os 27% inferiores da estimativa anterior).
Para o segundo semestre, a
empresa espera chegar a 159
rotas em operação (contra
114 atualmente), com uma

frota de cerca de 110 aeronaves (contra 80 em maio).
A taxa de ocupação deve se
manter na casa de 80% e a
receita operacional líquida
prevista é de R$ 6 bilhões. A
liquidez total da companhia
chegará a R$ 4,5 bilhões. “A
companhia também estará
muito bem posicionada para
capturar o crescimento do
mercado doméstico brasileiro
de transporte aéreo esperado para o segundo semestre
deste ano, iniciando em junho/21 como o mês de transição para a alta temporada”,
afirma no comunicado.
A Gol destaca que um de seus
diferenciais é a “adequação
da capacidade à demanda,
fundamental para sua estratégia de maior crescimento”.
“No Brasil, essa estratégia fez
com que a empresa fosse a
aérea com melhor desempenho quanto à preservação de
liquidez durante a segunda
onda de covid-19 em março e
abril/21. A Gol foi a que mais

devolveu aeronaves nos últimos anos entre seus pares, o
que evidencia sua flexibilidade
para atender as condições
mercadológicas da demanda.
A maior parte das devoluções
de aeronaves ocorreu de forma orgânica, visto que seguiu
o cronograma de renovação
da Gol, que prevê o retorno de
aeronaves NGs e recebimento
de 737 MAX.”
“A conclusão bem-sucedida
da vacinação, esperada para
esse ano, combinada com os
nossos atuais balanço patrimonial fortalecido e base de
custos mais enxuta, propiciam maior confiança quanto
ao nosso desempenho no
segundo semestre de 2021.
Também nos beneficiaremos
com a redução do custo da
frota nos próximos 10 anos,
à medida em que recebermos
mais aeronaves 737 MAX que
irão compor parte significativa da frota da companhia”,
disse o presidente da Gol,
Paulo Kakinoff.
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Essas forças permitirão que a Gol capitalize as muitas oportunidades
de crescimento e de expansão que agora estão disponíveis nos nossos
mercados, permitindo-nos beneficiar de uma forte recuperação na
demanda por viagens, à medida em que nos aproximamos da temporada
de verão no Hemisfério Sul. Estamos comprometidos em entregar
crescimento com lucratividade de maneira ambientalmente sustentável,
com menos consumo de combustível e menores emissões de CO2
por passageiro, ao mesmo tempo em que melhoramos ainda mais a
experiência do cliente Gol, a qual já é líder na indústria.

"

Paulo Kakinoff, presidente da Gol Linhas Aéreas

Paulo Kakinoff,
presidente da Gol
Linhas Aéreas.
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Viagens de luxo
Beatrice Teizen

VOE NA

TENDÊNCIA
Cibeli Marques e
Tomas Perez, da
TP Corporate by
LTN, conduziram
a masterclass
sobre aviação
executiva

Criada há poucos meses, fruto de uma
parceria entre a operadora de viagens
de luxo Teresa Perez e a TMC LTN
Brasil, a TP Corporate by LTN, que tem
seu foco em viagens de negócios de
executivos C-level, promoveu uma
masterclass e criou um e-book sobre
uma das tendências desse segmento,
especialmente no pós-pandemia: o
uso da aviação executiva.
“O setor da aviação foi fortemente impactado, com a linha aérea tendo uma
redução de 93% da malha. No caso da
business aviation, essa diminuição foi
de 40% a 50% no início da crise sanitária, mas retornou razoavelmente rápido. A partir de setembro do ano passado já estávamos voando no mesmo

nível de antes da pandemia e, hoje,
temos um crescimento de 5% a 6%”,
explicou, no evento virtual, o consultor
técnico da Associação Brasileira de
Aviação Geral (Abag), Raul Marinho.
E o Brasil tem todas as condições
para crescer ainda mais sesse modal
de transporte: possui a segunda maior
frota de aviões executivos no mundo,
com 2 mil aeronaves, ficando atrás
apenas dos Estados Unidos, com São
Paulo tendo a maior frota de helicópteros do globo; tem 1.225 aeroportos e
pontos de pouso homologados; 9.192
aeronaves em operação; e altos executivos que precisam da aviação executiva por agilidade, segurança, conforto e acessibilidade. Esse braço da
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aviação também tem sido usado,
na pandemia, para voos privativos
para destinos no Brasil e no Caribe,
onde muitos passam a quarentena
antes de embarcar para os Estados
Unidos. As Bahamas são um bom
exemplo disso, com várias famílias
brasileiras aterrissando em jatinhos
privativos.
MODELOS DE OPERAÇÃO
E VANTAGENS
As opções de operação estão cada
vez mais flexíveis e abrangentes,
com alternativas para diversos tipos de cliente e necessidades. Seja
por meio de um fretamento de aeronave, utilização de táxi aéreo ou
da compra de empty leg em um voo,
este tipo de serviço traz mais agilidade e facilidade para quem precisa
economizar tempo.
“A aviação executiva é sobre tempo,
chegar de maneira mais rápida, e
sobre a capacidade de alcançar lugares que não estão disponíveis na
aviação comercial, como é o caso
de Angra dos Reis. Também é sobre privacidade, qualidade do serviço, exclusividade, mais segurança
em relação à covid-19, já que são
menos pontos de contato... Além
da possibilidade de fazer networking e até mesmo fechar negócios
com os outros passageiros durante um voo”, conta o CEO da Flapper,
Paul Malicki, que também esteve no
evento da TP Corporate by LTN.

Raul Marinho (Abag), Paul Malicki (Flapper), Francisco Lyra (GATGRU)
e Rogerio Andrade (Avantto) participaram da masterclass

E-BOOK
A TP Corporate by LTN preparou
um e-book sobre aviação executiva,
que conta com a história do setor,
traz curiosidades, analisa a indústria no mundo e no Brasil, apresenta as principais aeronaves e lista
os dez benefícios e vantagens de
se adotar este tipo de transporte.
O material pode ser acessado aqui:
https://www.tpcorporate.com.br/
artigos/e-book-masterclass-desvendando-a-aviacao-executiva.

E-book preparado pela TP Corporate by LTN

24

PANROTAS — 19 a 25 de maio de 2021

Confira a seguir, 10
benefícios e vantagens
da aviação executiva,
que estão no e-book da
TP Corporate by LTN.

1
2
3
4
5
6

SEGURANÇA DE VOO
As fabricantes e operadoras de serviços
ligadas ao setor contam com programas
altamente rigorosos de manutenção das
suas aeronaves. As empresas mais responsáveis contam com certificações internacionais de segurança em seus produtos, como o selo IS-BAO.
DISPONIBILIDADE
Com aeronaves sempre prontas para
voar, este meio de transporte reduz o risco de cancelamento de viagens e garante o cumprimento de horários e agendas
profissionais.
PRATICIDADE
Sem filas no check-in ou na alfândega: é
chegar e embarcar. A aviação executiva
traz praticidade para quem precisa viajar
a trabalho e não tem tempo a perder com
procedimentos demorados e burocracia.
PRIVACIDADE
Cada vez mais modernas, luxuosas e
confortáveis, as cabines das aeronaves
executivas oferecem total privacidade e
exclusividade para os seus passageiros.
RIGOR SANITÁRIO
As operadoras de serviço de business
aviation implementaram políticas sanitárias rigorosas antes, durante e depois
dos voos.
CONECTIVIDADE A BORDO
Fundamental para a aviação executiva, a
tecnologia de comunicação dentro das
aeronaves tem se aprimorado muito nos
últimos anos. Hoje, é possível manter os
profissionais em trânsito trabalhando
sem interrupções, mesmo a grandes altitudes.

Fonte: E-book produzido pela TP Corporate by LTN

7
8
9
10

CAPILARIDADE
A quantidade de terminais, aeroportos e
pontos de pouso exclusivos para o setor
vem crescendo em todo o mundo. No Brasil, novos empreendimentos têm sido inaugurados para atender a demanda de voos
nas capitais e também nos pontos mais
distantes do País.
ALCANCE DAS AERONAVES
Reunião pela manhã em Nova York, almoço em Recife e chegar em casa no fim do
dia a tempo de jantar com a família em São
Paulo. Com aeronaves de alcance cada vez
maiores, realizar negócios pelo mundo tem
se tornado uma atividade possível.
CUSTO-BENEFÍCIO
Modelos como o compartilhamento de propriedade e a compra de assentos livres em
voos fretados têm democratizado o acesso
à aviação executiva para as empresas, se
tornando uma opção atraente do ponto de
vista do custo-benefício.
TEMPO
Quanto vale uma hora de trabalho de um
CEO? E quanto do seu dia ele perderia se
dependesse apenas dos aviões de carreira para realizar negócios fora da sede da
companhia? A aviação executiva oferece o
que há de mais valioso para um executivo
C-Level: tempo. n

Saiba mais em tpcorporate.com.br
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VACINA E EMPREGO
SÃO PRIORIDADES

Qual é a sua relação com o Turismo?
EFRAIM FILHO – A primeira relação é como consumidor. O Turismo
e as viagens fazem parte da minha
vida privada. Como parlamentar, reconheço a importância do Turismo
como vetor de desenvolvimento econômico, gerador de empregos, renda
e oportunidades. Defendo as bandeiras do empreendedorismo e dos
empregos e sempre encontramos no
Turismo um setor transversal, que é
capaz de fomentar desenvolvimento
em regiões que não têm potencial industrial ou do agronegócio, em muito casos. Mas o Turismo mostra-se
como uma oportunidade. O Turismo
é ainda uma indústria com ampla capacidade de gerar receita nos locais
onde ocorre. Vemos isso em João
Pessoa e em alinhamento com a coluna ao lado.
26

Deputado
Efraim
Filho

Como o senhor avalia a situação do
Turismo no Brasil desde o início da
pandemia?
EFRAIM FILHO – As paralisações em
razão da pandemia provocaram um
impacto tremendo no setor, que teve
de trocar a roda do carro com ele em
movimento. Mas o Turismo foi muito
organizado e ágil ao preparar e adotar os protocolos de segurança sanitária e ao estudar a relação de equilíbrio custo/benefício para optar pelas
reaberturas, em alguns casos. O que
adianta, por exemplo, um hotel estar
de portas abertas se não há voos até
o destino? Em maio do ano passado,
passando pelo Aeroporto de Brasília,
tive a sensação de uma experiência
apocalíptica, contando nos dedos
quantas pessoas havia ali dentro.
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Sindepat

Líder do Democratas na Câmara, o
deputado Efraim Filho (PB) está em
seu quarto mandato consecutivo. Em
sua trajetória política, o empreendedorismo é uma das principais
bandeiras e o Turismo é destacado
como setor de desenvolvimento econômico, com amplo potencial para
empreendedores. No atual cenário, o
deputado lembra que há duas prioridades: vacina e empregos. Confira a
quarta entrevista do projeto Turismo
no Congresso, parceria do Sistema
Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat) com a PANROTAS.
E saiba mais sobre o Sindepat em
www.sindepat.com.br.

Isso faz pensar, imediatamente, nos
empresários e seus funcionários, em
parques, hotéis etc. O Turismo foi o
primeiro setor fortemente impactado
e acredito que será o último a retomar plenamente as atividades, porque depende do sentimento de confiança das pessoas, não apenas dos
protocolos. Reconheço o papel de
heróis da resistência do empresariado de Turismo.
Quais são as suas principais pautas
no Congresso?
EFRAIM FILHO – O empreendedorismo é uma das minhas principais
pautas e fui reeleito para a presidência da Frente Parlamentar de Comércio, Serviços e Empreendedorismo.
Concentro muito meus esforços na

Crédito: Sindepat

desburocratização do setor produtivo
brasileiro e, neste momento, no auxílio e nas garantias para sobrevivência
desses setores. Estamos viabilizando
as condições técnico-orçamentárias
para a retomada das medidas de
apoio a esses setores de comércio
e serviços, o Turismo incluído, para
assegurar, por exemplo, o Pronampe
(Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) e o BEm (Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego
e da Renda).
Quais são suas principais relatorias
nesta legislatura?
EFRAIM FILHO – A relatoria o PLN/2,
que viabilizou as condições técnico-orçamentárias para a retomada
das medidas de proteção ao emprego e socorro ao setor produtivo, tão
importantes no ano passado, como
o Pronampe, o Peac, o BEm, entre
outros. Portas abertas são pais e
mães de família que não irão para a
fila de desempregados, alimentando
seus filhos. Cito ainda a relatoria da
Medida Provisória 975/20, sem dúvida, com proposta de ampliação dos
beneficiários do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac), aju-

dando microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas,
associações e cooperativas, tendo o
Peac-FGI (Fundo Garantidor de Investimentos) e o Peac-Maquininhas,
de minha autoria, com regras específicas, para facilitar o crédito rápido e
barato a quem mais precisa.
Este é seu quarto mandato como
deputado federal. O que espera concretizar ainda nesta legislatura?
EFRAIM FILHO – Temos dois temas prioritários, a vacina e os empregos. Todos os brasileiros devem
ser vacinados contra a covid-19 no
menor tempo possível e é papel do
Congresso conceder as condições
orçamentárias para a aquisição de
vacinas. Depois de salvas as vidas, é
preciso salvar os empregos. O cenário de terra arrasada da economia, e
o Turismo incluído nela, não interessa a ninguém. O custo de manter as
portas abertas e os empregos ativos
é muito menor do que o custo de reconstrução de tudo isso. No Turismo, sabemos que houve um impacto
muito forte nessa última temporada,
porque muitos empreendimentos
mantinham as portas abertas acreditando na alta estação, que foi marca-

da pela segunda onda da pandemia,
ainda mais forte. É dever do parlamentar compreender essa situação e
viabilizar a construção da retomada.
Apostamos nas medidas para salvar
o “hoje”, agora, mas depois virão as
demandas para refazer. Se for para
ficar pagando impostos, muitos empresários não conseguirão concretizar a retomada das atividades.
Como o senhor avalia o trabalho das
associações de Turismo, reunidas
no G20+, nesse sentido?
EFRAIM FILHO – A atuação do G20+
foi essencial para as conquistas no
âmbito Legislativo. A Câmara é um
local de conflito de opiniões divergentes. Quando você atua em bloco,
você atua de maneira mais forte, tendo voz e força na agenda do Parlamento e isso deve acontecer com o
Turismo, que é o setor de vocação
econômica do Brasil. O que nos une é
muito mais importante do que o que
nos diferencia. Uso muito essa frase
para minha bancada, como líder do
Democratas. Isso aconteceu no G20,
que foi buscar nos elementos que
uniam essas associações as razões
para o trabalho conjunto e, agora, vemos as conquistas. n
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INCENTIVOS:
AINDA MAIS ESPECIAIS
As viagens de incentivo sempre
foram uma maneira impactante
de premiar os funcionários de
uma empresa por seu bom desempenho, seja em uma campanha de vendas, em um fechamento de negócios ou na rotina
da corporação. Viagens e todas
as experiências proporcionadas
sempre ficam na memória e, segundo estudos, essa lembrança
pode durar de oito a 12 anos.
Em tempos de pandemia de covid-19, gratificar o colaborador
por meio de algo que ele não faz
28

há tempos (viajar), e também
por meio de outras bonificações,
é ainda mais significativo.
“Estamos vivendo um período
muito delicado. Sabemos que
as pessoas estão trabalhando
em condições que não são as
normais. Por isso, é muito importante as empresas terem
políticas que engajem os funcionários, que estimulem. Quando damos uma premiação para
eles, colocamos uma humanização. Nesse cenário que estamos
vivendo é muito importante ter
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esse tipo de reconhecimento”,
conta a supervisora de Incentivos e Eventos Internacionais da
Copastur, Daniele Takiyama.
Hoje, a humanização é a principal oportunidade. Incentivo
sempre foi algo bacana e tem
um reconhecimento dentro das
empresas. Mas a crise sanitária
causada pelo novo coronavírus
provocou a chance de as companhias mostrarem ainda mais
como o capital humano é valorizado. Não só por causa de sua
boa atuação dentro da organi-

Daniele Takiyama,
da Copastur

zação, mas, como pessoa, ele
merece ser reconhecido.
Outro ponto benéfico das viagens de incentivo é como elas
refletem na vida tanto profissional quanto pessoal do colaborador depois que ele volta. A memória de vivência fica
presente por muito tempo e ele
passa a comparar o ambiente
em que está com tudo que viveu durante aquela jornada.
“O funcionário lembra dos momentos de satisfação que teve,
baseados nessa oportunidade
que a empresa proporcionou.
Até mesmo os desafios, como
estar acostumado a sempre
viajar sozinho e, no incentivo,
viajar com um grupo de pessoas, ter outras redes de contato, outros relacionamentos.
Isso tudo amplia muito o horizonte. Além de toda a cultura,
tem outro ganho que é a de enriquecimento pessoal. Ele passa a ter outro olhar sobre uma
série de fatores. E a pandemia
aflorou isso”, pontua a head

comercial de Eventos e Incentivos para São Paulo e Rio da
TMC, Simone Nogueira.
Em termos de comprometimento com a empresa, o compromisso que ele tem com a
campanha de incentivo, qualquer que seja a meta, aumenta
consideravelmente. Se torna
algo saudável. Sabendo que
há um prêmio bacana por trás,
não fica somente na cobrança da empresa, de cumprir um
objetivo, atingir um indicador.
Aumenta o engajamento e a
disposição, além da rentabilidade da corporação.
OUTROS TIPOS DE INCENTIVO
Muita coisa mudou desde o
surgimento da covid-19. A Copastur registrou alguns incentivos no final do ano passado,
mas a chamada segunda onda
voltou a restringir as viagens.
No entanto, a agência vem notando uma demanda imensa
para cotação para 2022 e até
mesmo o segundo semestre

deste ano. As pessoas estão
mais otimistas e há uma demanda reprimida muito grande.
“Quando as coisas começarem a melhorar, acreditamos
que vai voltar com tudo. Mas,
enquanto isso, as empresas
precisam achar outras maneiras de premiar. Tem de pensar
nos incentivos que não são
viagens, como os cartões-presente, prêmios em dinheiro,
resgate de pontos ou até mesmo experiencias hibridas e on-line que mantenham o engajamento”, diz Daniele.
Simone acrescenta que o
mundo todo está inserido em
um novo contexto, com as
pessoas já introduzidas nesta
nova realidade, se adaptando
a tudo que acontece. No auge
da pandemia, a TMC viveu
situações de empresas cotarem espaços menores, fazendo viagens mais singelas, em
um destino mais perto, por
exemplo.

31 de maio a 6 de junho de 2021 — PANROTAS

16

29

“Essas opções de outros produtos já existiam timidamente e a pandemia fez ficar mais evidente.
Vouchers, modelos de pontuação e de resgate, tudo
isso já era feito. Mas a viagem era sempre o glamour. Agora, houve uma troca e deixou-se de pegar
o avião para usar esses outros modelos de bonificação.”
TENDÊNCIAS PÓS-PANDEMIA
Este mercado tem muitas especulações em relação às tendências e inovações, assim como todos
os outros, principalmente os voltados ao Turismo.
São várias as esferas a serem consideradas: parceria com os clientes, cadeia do setor, rede de apoio,
entre outras.
“Será preciso ter uma confiança muito maior, uma
rede de apoio de verdade entre os parceiros para saber quais são as medidas de segurança, a estrutura... As parcerias terão de ser mais fortes. Pensando
nos destinos, será um Turismo mais elitizado e menor. A tendência é que os grupos sejam menores,
assim como a escolha dos hotéis – como os boutiques –, que permitam uma privatização”, afirma a
supervisora de Incentivos e Eventos Internacionais.
Por mais que o ser humano necessite de interação,
de relacionamentos, que esteja vacinado em um
futuro breve, ele terá ainda mais cuidado nas decisões dele. Não vai querer se expor muito em grandes coletivos, desejará algo menor, uma experiência
(ainda mais) customizada. O ambiente externo não
permitirá grandes viagens, mas o usuário também
terá um olhar diferente para tudo isso.
“Percebemos tanto de prospects quanto de clientes
que a ficha já caiu. A forma que eles falam conosco
já é de maneira mais transparente, de confiança, de
querer ouvir o que temos para agregar. Com essa
consciência ainda mais difundida, todo mundo tem
a ganhar. Não é só a sustentabilidade ambiental e
social, é a do negócio também”, exemplifica Simone.
De acordo com Daniele, as vivências poderão não
ser mais luxuosas e glamurosas e, sim, se tornarem algo mais singelo, com um significado maior.
Viajar de classe executiva talvez não seja mais uma
das grandes aspirações, por conta de todas as restrições que impedem que o serviço seja o mesmo.
“As coisas nas viagens de incentivo serão mais simples, mas não vão perder o valor. No entanto, teremos de repensar essas experiências. Para a pessoa
sair para viajar terá que haver um motivo maior.
Então, por que não incluir uma capacitação que vá
agregar na vida profissional dela? Ou permitir levar
alguém da família junto. O viajante esperará ainda
mais viver algo que vai transformá-lo como pessoa”, finaliza.
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