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Agências de viagens butique
formam o Travel Designers Group
Brasil e, durante a pandemia,
mostram que o diálogo, o equilíbrio
e o bom senso entre concorrentes
são a saída para um futuro
produtivo para todos. Conheça o
TDG, seus objetivos e projetos.
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Editorial

MENSAGENS
DO JAPÃO
Maior evento esportivo do mundo, a Olimpíada de Tóquio mobiliza o planeta
um ano depois do previsto e ainda em meio à pandemia. Além da torcida, que
inclui novas modalidades, como o skate e o surfe, nas quais o Brasil já se
destacou, os jogos enviam mensagens sobre o mundo pós-pandêmico, onde
passam a ser fundamentais a testagem, a vacinação, os protocolos de isolamento e distanciamento e novos processos para os mais diversos momentos
(da entrega das medalhas às entrevistas).
É possível realizar um evento grandioso como uma olimpíada, mas com rigor
e o sacrifício de partes fundamentais nos jogos passados, como a torcida e
as famílias acompanhando os atletas.
Com o aumento da vacinação as barreiras devem cair, mas não há ilusão: os
eventos vão continuar exigindo testes negativos, comprovante de vacinação,
uso de máscara e mais higienização. Até que, daqui um tempo, tenhamos
vencido por completo o vírus.
A OMS e a OMT, além do WTTC, reforçam que aceitar visitantes vacinados é
um passo importante, mas que os não-vacinados não devem ser excluídos
e por isso deveria haver um protocolo específico para eles, com testagens
antes e depois da chegada, por exemplo. Quando falamos em não-vacinados
pensamos logo em negacionistas (e eles são muitos nos Estados Unidos, o
que está atrapalhando a conquista da imunidade de rebanho), mas há os que
não podem ser vacinados e também os moradores de países que ainda não
têm acesso em massa à vacina. Basta dizer, por exemplo, que o Haiti começou a vacinar seus habitantes há pouco mais de duas semanas, e que dez
países concentram as compras de vacinas dos grandes laboratórios.
Tóquio 2020 (em 2021) também manda recados sobre diversidade, sobre política de esportes (a gente comemora qualquer medalha como se fosse Copa
do Mundo, pois sabemos dos desafios e do pouco apoio que a maioria dos
atletas recebe), sobre racismo e sobre o encontro (e choque) de culturas, religiões, raças e cidadanias diferentes.
Muitos ficaram chocados com a política chinesa de contratar atletas de ou-
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tras modalidades para integrarem o time de skate, que não tem tradição no
país. Como em um emprego, esses atletas recebem para se especializarem.
Mas não deveria ser assim, mesmo nas modalidades em que um país é mais
forte? Incentivar e deixar o atleta se dedicar a treinar e evoluir em sua performance. Esporte não é só olimpíada. Ele está também no dia a dia que tira
muitos de uma vida marginalizada e pobre, está em campeonatos regionais,
nacionais e internacionais onde há uma troca de experiências e uma interação pessoal que enriquece, ele está no treino corriqueiro, ele está nas ruas e
academias. E deveria estar em uma política de governo.
Esportes e Turismo já estiveram na mesma pasta aqui no Brasil e, como vimos em Tóquio, têm tudo a ver e podem sim estar juntos em ações. O Turismo esportivo cresce muito em todo o Brasil, com visitantes querendo fazer,
assistir ou jogar. Trilhas de bike, escaladas, surfe, beach tennis, futebol, golfe,
vôlei de praia, mergulho, natação, corrida, tênis, paddle, vela... são muitos os
esportes que os turistas querem praticar em destinos. Além de assistir aos
shows de basquete, ginástica, futebol, lutas...
O Turismo de Esportes está sim muito ligado ao luxo, às experiências com
tíquete maior, mas há muitas opções para todos os bolsos e os destinos precisam investir em modalidades e estruturas acessíveis. Como muitos fizeram
ao construir ciclovias (Rio), ao reformar seus calçadões (Fortaleza), ao estruturar parques estaduais e nacionais (Foz do Iguaçu).
Além do que, cresce o interesse dos viajantes pelos locais ligados aos medalhistas olímpicos. Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, terra de Ítalo Ferreira, medalha de ouro no surfe, já é um destino procurado por surfistas e fãs do
esporte. Depois dessa visibilidade, com certeza conquistará mais visitantes.
Esportes, Turismo, eventos sustentáveis, ações responsáveis. Tudo junto e
organizado. Tudo a ver.n

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

Os destaques do Turismo
Destinos

Espera
prolongada

O medo do agravamento pandêmico
nos Estados Unidos, principalmente
devido à variante delta, prolonga o
fechamento das fronteiras do país para
o Turismo. O governo americano decidiu
manter as restrições de viagens para
estrangeiros entrarem, devido ao risco
de proliferação da cepa.
Na semana passada, o Centro de
Prevenção e Controle de Doenças dos
Estados Unidos voltou a recomendar
que os cidadãos, mesmo os vacinados,
utilizem máscara em áreas públicas
fechadas e/ou com grande risco de
contágio.
A Disney também voltou a exigir o uso
da proteção em ambientes fechados
para hóspedes e visitantes, tanto em
Orlando quanto na Califórnia.
Dados governamentais apontam que
a variante delta já é responsável por
83% dos casos nos Estados Unidos
(eles cresceram 171% nas últimas duas
semanas, com o número de mortes
aumentando 19% em uma semana).
Vale ressaltar que a grande maioria
dos casos graves e óbitos se dá em
indivíduos não vacinados.
Portanto, não há previsão a curto prazo
de quando as fronteiras americanas
estarão reabertas para turistas
estrangeiros.
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Os destaques do Turismo

Aviação

Impacto
aéreo

O impacto da pandemia no
Turismo e sua consequente falta
de demanda fizeram a American
Airlines readaptar sua malha
com relação ao Brasil. Manaus
deixará de ter voos diretos com
a companhia aérea, mas, ao
mesmo tempo, Rio e São Paulo
terão frequências reforçadas a
partir de outubro.
O voo entre Miami e Manaus
já estava suspenso até 1º de
novembro, mas a companhia
oficializa que mesmo a partir
desta data não tem previsão
de voltar a operar na capital
amazonense.
Já em outubro, São Paulo volta a
ter dois voos diários para Miami
e os voos de Dallas e Nova York
retornam a diários. Rio-Miami
também volta a ser diário.
A American Airlines reitera que
está compromissada há mais
de 30 anos com o mercado
brasileiro.
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Check-in

Os destaques do Turismo

Operadoras

Recuperação
judicial
aprovada
Em recuperação judicial desde
o ano passado, a operadora
Queensberry pode voltar a
atender clientes. Isso porque
o plano de RJ da operadora
de viagens de luxo recebeu
aprovação da assembleia dos
credores, e a justiça liberou o
retorno às atividades.
O presidente da operadora,
Martin Jensen, está aliviado
com a decisão do juiz, que
alterou poucas coisas do texto
original do plano. A Queensberry
volta a operar e irá recontratar
funcionários para a nova fase,
que coincide com a reabertura
de várias fronteiras de destinos
internacionais, especialidade da
empresa.

Martin Jensen, presidente da Queensberry
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Check-in

Os destaques do Turismo

Destinos

Finlândia para
brasileiros

Dreamstime

Helsinque é o principal destino da Finlândia
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Em pleno verão, a Finlândia
reabriu para viajantes brasileiros
completamente vacinados, sem
necessidade de quarentena. O país
cuja capital é Helsinque aceita
turistas imunizados com todas
as vacinas sendo aplicadas no
Brasil: Pfizer/BioNTech, Oxford/
AstraZeneca, Janssen (Johnson &
Johnson) e SinoVac (CoronaVac). A
imunização é considerada completa
para as autoridades de saúde
finlandesas após 14 dias da última
dose da vacina.
Todos os passageiros provenientes
de países de alto risco chegando
à Finlândia serão direcionados
após o desembarque ao ponto
de atendimento, para um exame
de saúde obrigatório, estando o
passageiro vacinado ou não. Além
disso, todos os passageiros acima
de 16 anos deverão apresentar
um dos seguintes documentos no
aeroporto de Helsinque:
- Comprovante de vacinação
completa;
- Comprovante de vacinação da
dose única (no caso da Janssen);
- Teste negativo PCR ou antígeno
realizado nas 72 horas que
antecedem a entrada na Finlândia;
- Laudo com diagnóstico de
covid-19 (se teve) nos últimos seis
meses.

Check-in

Os destaques do Turismo

Cruzeiros

Odisseia nos
mares
O Odyssey of the Seas, da Royal
Caribbean, finalmente fez sua
estreia. No último sábado (31), o
navio zarpou de Fort Lauderdale, na
Flórida, em itinerários 6 e 8 noites
pelo Sul e Oeste do Caribe. O navio
visita Aruba, Curaçao, Jamaica,
Grand Cayman e Haiti, além da ilha
exclusiva da Royal Caribbean nas
Bahamas, Perfect Day at CocoCay.
“O Odyssey of The Seas
proporcionará uma combinação
especial do que há de mais
avançado em entretenimento e
gastronomia a bordo, com estadas
prolongadas para garantir férias
perfeitas. Aliando conforto, diversão
e atividades relaxantes, os hóspedes
se sentirão revigorados e poderão
aproveitar ao máximo seus dias
a bordo e em terra”, afirmou
Ricardo Amaral, CEO da R11 Travel,
distribuidora exclusiva da Royal
Caribbean no Brasil.
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Os destaques do Turismo

Viagens de luxo

Maiores
vendedores de
Teresa Perez

A Teresa Perez Tours premiou 30 agências de
viagens pelo desempenho das parceiras no
primeiro semestre de 2021. O já tradicional evento
Travel 4 Agents aconteceu na semana passada.
Confira os premiados:
Top sellers - geral
Grande vencedora: Marcelo Alabarce
JR2 TUR
Paulalie Viagens Exclusivas
Next2 Travel
Bini Viagens e Turismo
Cláudia Dibo Personal Travel
Apptite Travel
Marcelo Alabarce
Intertur Viagens
Pama Tours
Ruy Lage Turismo
Fabiola Pellissari Travel Designer
FB Travel
Attuale Consultoria de viagens
Top sellers - Brasil (doméstico)
Grande vencedora: TA Travel
TA Travel
Be Happy Viagens
Top Travellers
Danielle Filippozzi Viagens Personalizadas
Azzurro Travel Boutique
Destaques regionais
Grande vencedora: NomadRoots Viagem e
Conhecimento
Sul: NomadRoots Viagem e Conhecimento
Sudeste: i Viagens
Norte/Nordeste: Junqueira Viagens e Turismo
Centro-Oeste: Step Away Travel
Interior de SP: Perti Personal Travel

Fonte: Teresa Perez Tours
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Rising stars
Grande vencedora: Mundo Kaa
Mundo Kaa
Tailor Made Stay
Go Go Travel
VG Travel
My Trip Viagens
Camilla Mattar Viagens
Diferencial Turismo

Check-in

Os destaques do Turismo

Operadoras

Claudia del
Valle na
Primetour
Claudia del Valle, exQueensberry, Costa
Cruzeiros e Ahoba Viagens,
é a nova head comercial
da Primetour. A executiva
cuidará das áreas
operacionais e de vendas
da operadora, com foco
em produtos de luxo para
agências de viagens e os
consultores independentes
da Prime.
Claudia del Valle tem mais
de 35 anos de experiência
no Turismo, sempre
dedicada às áreas de
Operações e Vendas. Grande
parte de sua gestão se deu
na Queensberry e na Costa
Cruzeiros. Em seu penúltimo
desafio, implementou a
primeira franquia 100% online de agências: a Ahoba
Viagens.
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Os destaques do Turismo

Aviação

Crise
amenizada
A Gol registrou receita líquida de R$ 1
bilhão no segundo trimestre de 2021,
o que representa um incremento de
187% em relação ao mesmo período
do ano passado, e um prejuízo líquido
após participação de minoritários de
R$ 1,2 bilhão.
O CEO da companhia aérea, Paulo
Kakinoff, se mostrou satisfeito com o
desempenho ante a crise provocada
pela pandemia de covid-19. Ele
garante que o pior já passou e que
a Gol está mais forte do que estava
em 2019. "Estamos felizes pela
maneira que gerenciamos essa crise,
protegendo todos os stakeholders,
nossa liquidez e obrigações
financeiras”, afirmou.
Em sua análise, ele acredita que o
momento é de retomada das viagens
a lazer no Brasil (e no mundo),
com as viagens corporativas ainda
levando um tempo para retornarem.
O retorno mais lento será das
grandes empresas, que são fatia
importante do corporativo da Gol,
mas que não estão muito presentes
nas reservas atuais.
“Esperamos que essas corporações
voltem em agosto e setembro, e daí
estaremos mais fortes no quarto
trimestre deste ano e mais ainda no
primeiro do ano que vem", conclui.
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PATROCINADO

O BEM-ESTAR DO AGENTE DE
VIAGENS EM PRIMEIRO LUGAR
A TriTravel nasceu da vontade de desbravar o
mercado do Turismo e da urgência de solucionar
as inúmeras dificuldades que os profissionais do
setor enfrentam durante os processos de vendas.
Fundada por um especialista na área de softwares
e sistemas de informação, a operadora se destaca
no melhor que a tecnologia oferece, sem esquecer
da importância do atendimento humanizado e do
bem-estar do agente de viagens.
Para prover o máximo de segurança nas transações dos agentes, a TriTravel utiliza softwares
com dupla autenticação e token digital, o que garante menos risco durante o processo de vendas
e reduz tentativas de fraude.
''Nossos produtos são feitos para tornar o dia a dia
do agente de viagens ainda mais prático, assim
como é fundamental levar bem-estar ao cliente,
acreditamos que o agente também deve ter uma
boa experiência e ser bem atendido”, ressalta o
fundador da TriTravel, Rosauro Baretta.
A operadora ainda oferece um amplo modelo de
negócios que contempla pré-pagamento, faturamento e parcelamento flexível.
O time de profissionais da TriTravel reúne mais de
vinte anos de experiência no setor. Especializados
em destinos nacionais, internacionais e exóticos,
os executivos estão à disposição para visitar as

agências de viagens e ajudar a criar uma parceria.
A equipe operacional está disponível todos os
dias da semana para atender as demandas dos
agentes, proporcionando atendimento rápido,
transparência, integrações exclusivas e compartilhamento de conteúdos.
Além do atendimento instantâneo via site, a operadora conta com um canal no Telegram destinado exclusivamente aos agentes de viagens, onde
os profissionais têm acesso a promoções que podem ser repassadas aos clientes, e ainda uma variedade de conteúdos nacionais e internacionais.
“Vivemos um momento em que os viajantes querem viver novas e melhores experiências, valorizando cada vez mais o seu bem-estar. Dessa forma, um dos nossos objetivos é ajudar os agentes
de viagens a oferecerem melhores experiências
para seus passageiros”, conclui Baretta.
Quando o assunto é a retomada da economia, Rosauro afirma que as vendas têm aumentado mês a mês.
Segundo o executivo, apesar dos eventos e do Turismo
corporativo estarem voltando gradualmente, é o segmento de lazer que está puxando a retomada, influenciado por promoções de pacotes nacionais, e posteriormente, quando as fronteiras estiverem abertas, para
destinos internacionais.
Saiba mais sobre a TriTravel em: www.tritravel.com.br
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Agências de viagens
Rodrigo Vieira

UMA UNIÃO
DE LUXO
Algumas das últimas edições da
Revista PANROTAS vêm abordando, seja em matéria de capa
ou nos editoriais, a união dos
agentes de viagens em vias alternativas, tendo o WhatsApp
como a principal delas.
Em várias ocasiões quando este
tema é abordado, agências, profissionais autônomos ou as lideranças dos grupos on-line
escancaram diferenças com
a Abav Nacional, por acreditar
em pouca representatividade da
principal entidade nacional da
categoria.
No entanto, eis aqui um exemplo
de que o diálogo, o equilíbrio, o
bom senso entre as partes há de
ser a melhor saída. Um exemplo
de luxo. Por que não juntar o que
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se tem de melhor em um grupo
informal com as principais forças de uma associação sexagenária?
"Éramos céticos em relação à
Abav Nacional, mas no meio do
caminho descobrimos que a entidade tem a assessoria jurídica. Não sabíamos da existência,
tanto que em primeiro momento,
a ideia era contratar um advogado para atender ao grupo nas
questões de cancelamentos e
reembolsos em meio à pandemia. No fim, a assessoria jurídica da Abav Nacional superou
nossas expectativas e nos deu
segurança e confiança", explica
Danielle Coltro, da Coltro Viagens, uma das criadoras do Travel Designers Group Brasil.

O TDG, como é chamado pelas 22
agências-membro foi estabelecido
em razão da pandemia, por agências de viagens de alto padrão.
Nele, a concorrência foi trocada
pelo apoio mútuo, a fim de não
deixar a crise atropelar nem mesmo este segmento que apresentou
mais resiliência em recessões e crises ao longo das últimas décadas.
A ideia inicial era justamente ser
um braço da Abav Nacional para
o Turismo de Luxo, um grupo que
trabalharia dentro da entidade para
poder fortalecer o mercado.
"O tempo foi passando e notamos
que a Abav Nacional acaba dependendo muito das unidades estaduais, o que engessaria nosso
trabalho. Nosso objetivo era exatamente o contrário: ter ações mais
práticas e fluidas. Decidimos, portanto, fazer o projeto ser independente, trabalhando ações. Há um
lado político na Abav Nacional, e
nosso foco não é esse, é agir, nos
organizar para melhorar e ajudar
as agências de luxo na pandemia",
explica Humberto Murakami, da
Get Out N About Travel, também
co-criador.
A solução, surgida em diálogo com
o presidente da Abav-SP, Fernando Santos, foi definir que todas as
agências participantes do Travel
Designers Group Brasil sejam associadas à Abav, enquanto, em paralelo, as ações do TDG são executadas.
A ideia deu certo. Seguimento de
rumos sem intrigas, oposição e inimizade. O TDG extrai o que considera que a Abav Nacional tem de
melhor, a assessoria jurídica, e a
associação consegue maior penetração no setor de alto padrão - as
agências do grupo têm alguns dos
clientes de mais alto poder aquisitivo, principalmente em São Paulo.
Com a força jurídica dada pela Abav
Nacional, sobra mais tranquilidade
para focar em outras frentes importantes para as agências de viagens
de luxo. Concorrentes, ou melhor,
profissionais, que se conheciam
na informalidade de eventos, feiras
e viagens, levantaram o questio-

Danielle Coltro,
da Coltro
Viagens

Humberto Murakami, da Get Out N About Travel
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namento da pertinência ou não de
criar um grupo.
"Poderíamos ser apenas competidores, mas nunca foi assim em nosso
meio. Talvez, se não fosse a pandemia, não teríamos nos profissionalizado como tem sido agora. Hoje temos um formato de microempresa,
com colaboração mútua, pontualidade nos treinamentos com uma
agência. Isso tudo começou em
maio e a evolução é nítida", afirma
Danielle Coltro.
Já de cara ficou decidido: o Travel
Designers Group é um grupo exclusivo para agências de viagens. Nada
de fornecedores, operadores, DMCs.
O espaço está reservado para agências butique, de pequeno porte, que
têm perfil de consultoria, de roteiros
personalizados. Existe um diálogo
diário em busca de capacitação,
aprimoramento, troca de figurinhas
sobre fornecedores e, por que não,
motivação diante de um período tão
árduo como o desta crise.
"São incontáveis as vantagens
que o TDG nos dá. Tem os aspectos tangíveis, como a indicação de
fornecedores, o apoio jurídico, as
dicas e atualizações sobre novos
destinos, mas também os intangíveis, como o aspecto psicológico.
Vender viagens na pandemia não
é para amadores. Para um consultor personalizado, detalhes são
prioridade, e durante este período
em que tudo muda tão rapidamente, esses detalhes se tornam ainda
mais sensíveis", defende Ana Maria
Junqueira, da Magari Blu Viagens.
Luis Sassi, da Flaptur, concorda.
Para ele, essa união materializada no TDG é o que dá para tirar de
vantagem desta crise que, de maneira geral, apavorou o profissional
de Turismo. "Existe um fator impalpável que é esse senso de colaboração entre nós. O que antes era
só concorrência se solidificou em
ajuda. Formamos amigos lá dentro.
É animador ver as pessoas dando
apoio umas às outras."

Ana Maria Junqueira,
da Magari Blu Viagens

Luis Sassi, da Flaptur
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RESPEITO DE TODOS OS LADOS
O Travel Designers Group pretende
ter mais força com o fornecedor de
luxo, mas isso não é o suficiente.
Outra conquista importante do TDG
tem sido o respeito perante o cliente.
Surpreendentemente ou não, o consumidor de alto poder aquisitivo
também pode ter o costume de fazer
leilão com agentes ou até mesmo o
comportamento peçonhento de explorar toda a consultoria especializada para depois fechar pela internet.
"Nosso trabalho muitas vezes é
desrespeitado nessas guerras entre operadoras, entre agências.
Clientes ligam para um, para outro,
fazem suas cotações. Nossos diálogos coíbem essa prática. Estamos conquistando mais respeito do
cliente e até o educando a partir do
TDG", afirma Luis Sassi.
"Não só clientes, mas também operadores e hotéis que acabam atuando contra as agências. A ideia é
reeducar o cliente, mostrar que não
há bagunça. Isso não é algo que
acontece do dia para a noite. É passo a passo. Recentemente fizemos
um kit em parceria com o Turismo
da Suíça, contando da nossa união.
Nosso segmento tem clientes em
comum, pois o rol de agências que
oferecem nossos serviços é menor.
Aos poucos o cliente vai começar a
entender que todas agem na mesma linha, com perfil sério", completa o consultor da Flaptur.
CRIAÇÃO DE UM SELO PRÓPRIO
A criação de um selo próprio solidifica este respeito que o TDG busca
do fornecedor e do consumidor. O
selo garante que os clientes desses consultores serão atendidos
por profissionais bem preparados,
especialistas, com amplo conhecimento de mercado e com acordos e
tarifas mais vantajosos.
"Poderíamos simplesmente criar um
grupo de WhatsApp e manter os diálogos dentro dele. Mas o selo vem
para mostrar para o fornecedor e o
cliente final que existe uma curadoria por trás daquele trabalho. Há

Claudia Bernardo,
da Six Viagens

padrões, há seriedade nisso tudo e
o selo vai assegurar esses pilares",
esclarece Humberto Murakami.
De fato, a especialidade não cai do
céu. Exige dedicação, investimento, tempo e vivência. "Participamos
de várias feiras ao redor do mundo.
Muito cliente nem sabe da existência de uma ILTM, por exemplo. Não
faz ideia de que conhecemos pessoalmente o gerente geral do hotel
que ele ficará e sequer imagina que
se estamos oferecendo aquele fornecedor não é por acaso", continua
Danielle Coltro. "Nossa consultoria
ainda não é devidamente valorizada
e um dos papéis do grupo, do selo,
é buscar essa valorização."
Neste aspecto, a pandemia pode
ter dado uma força ao consultor
de viagens. Milhares de brasileiros
tiveram problemas de repatriação,
renegociação, adiamento, cancelamento de viagem devido às restrições fronteiriças.
"Os clientes que resolveram seus
problemas com maior facilidade foram os que compraram com agências. A pandemia mostrou que é necessário ter um especialista por trás
das viagens", pondera Luis Sassi.
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COMITÊS
O TDG não tem um líder principal, como a
figura de um presidente ou algo similar. O
grupo é dividido em quatro comitês, que
têm à sua frente os fundadores Luis Sassi, Claudia Bernardo, Humberto Murakami
e Danielle Coltro.
• Relações Públicas:
coordenação de Danielle Coltro, com
apoio de Ana Maria Junqueira
• Treinamentos e Parcerias:
coordenação de Luis Sassi
• Jurídico:
coordenação de Claudia Bernardo
• Marketing:
coordenação de Humberto Murakami
FINANCEIRO E NOVOS ENTRANTES
O grupo não cobra mensalidade ou taxa
fixa dos integrantes. Cada projeto é acertado e cobrado separadamente. O TDG
ainda não está aceitando novos entrantes, embora o grupo receba solicitações
com frequência. Um crescimento no número de membros, no entanto, não está
descartado. Os critérios para tal estão
sendo definidos, mas fato é que será obrigatória a indicação de um membro e do
aval de pelo menos três fornecedores do
mercado de luxo.
PRÓXIMOS PASSOS
Em um futuro próximo, o TDG, que por
enquanto tem apenas o Instagram
@traveldesignersgroup como vitrine, trabalhará em um portal voltado para o fornecedor e para o consumidor final.
O grupo também conversa com a Abav
sobre a possibilidade de ter eventos presenciais e auxiliar a entidade no que ela
precisar do lado do mercado de Turismo
de luxo.
CONTATO
Fale com os coordenadores pelo e-mail
contato@traveldesignersgroup.com.br
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Viagens de luxo
Rodrigo Vieira

Guilherme Padilha,
CEO da Auroraeco

MAPA DE BONS
PRODUTOS NO BRASIL
O que o viajante de alto poder aquisitivo busca quando o assunto é ecoturismo, aventura e experiências no Brasil?
Estabelecida há mais de duas décadas, a Auroraeco, de São
Paulo, é uma das principais agências de viagens do País no
segmento. Guilherme Padilha, CEO da empresa, que também
opera seu próprio produto em alguns destinos nacionais, participou do Bastidores do Turismo no Portal PANROTAS e deu
boas dicas para vender este nicho ao consumidor de luxo.
Entre destinos e modelo de atuação, veja algumas destas
dicas (e assista ao vídeo para vê-las integralmente).
DESTINOS DE LUXO E AVENTURA
1. Parque Nacional Anavilhanas (Amazonas)
Ótimos lodges de selva compõem a oferta do local,
além de barcos de alto padrão para charters.
2. Alter do Chão (Pará)
Destino banhado pelo rio Tapajós, também conhecido como o Caribe Amazônico.
3. Lençóis Maranhenses
Destaque para a região de Atins, cidade do Maranhão
que, segundo Padilha, desenvolveu boa hotelaria nos
últimos dois anos, o que coincidiu com este boom da
pandemia no doméstico.
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4. Fernando de Noronha (PE)
O arquipélago sempre muito procurado por brasileiros. Já vinha em uma crescente pré-pandemia e
agora está com uma demanda explosiva.
5. Pantanal
É sempre é uma opção incrível, na visão de Padilha,
mas ainda com potencial enorme.
6. Cerrado
O CEO da Auroraeco destaca a Pousada Trijunção, na divisa entre Minas Gerais, Bahia e Goiás.
"O Cerrado tem opções mais escondidas. Tenho
vendido muito o Trijunção, que tem opções de 'safári brasileiro', com conforto charme e atividades
atraentes", afirma Padilha.
7. Vale dos Vinhedos (Rio Grande do Sul)
O Sul se apresenta como uma região de muita
força turística principalmente a paulistas e fluminenses que buscam viagens de alto padrão.
"O Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, tem um
apelo regional muito forte, com paisagens deslumbrantes e excelentes vinhos", indica o especialista.

8 . Litorais do Ceará e do Piauí
Na visão de Guilherme Padilha, os
litorais cearense e piauiense estão
com opções interessantes no Turismo de luxo. No verão nordestino, para ele, as vendas estão voltadas a essas regiões.
NO LUXO, HOTELARIA
É (QUASE) TUDO
A previsão de novas aberturas na
hotelaria de charme e luxo nos próximos anos é um legado positivo
que a pandemia pode ter trazido ao
mercado nacional. E é o setor de
hospitalidade que abre o caminho
para a descoberta de novos produtos de alto padrão Brasil adentro.

"A hotelaria permeia as prateleiras de luxo. É o primeiro passo
na jornada e no destino", pondera
Guilherme Padilha. "Porém, sem
serviços e atrativos relevantes,
ou sem uma história interessante
para ser contada, aquilo acaba virando um produto vazio. É fundamental que um conteúdo histórico
e cultural relevante seja aderido ao
contexto."
E OS PREÇOS?
De acordo com o CEO da Auroraeco, o tíquete médio da hotelaria
de luxo nacional subiu na pandemia, mas ainda assim são tarifas
atraentes na comparação com

viagens internacionais. "Com exceção à alta temporada em destinos muito bombásticos, há diversas opções com preços justos."
VIAGENS DE BIKE E TREKKING
Viagens de bicicleta e trilhas são
produtos que estão crescendo exponencialmente com o viajante de
alto padrão no Brasil.
A infraestrutura cicloviária se desenvolve no País e, na garupa deste crescimento, a procura por rotas
de bike tem sido de alta demanda,
ao menos na Auroraeco.
Novamente ele, o Vale dos Vinhedos, é opção número um mencionada por Padilha neste nicho. "Lá

Barco Regional no Rio Tapajós,
em Alter do Chão, Pará
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é possível fazer viagens de bicicleta com experiências excepcionais de gastronomia e vinho",
afirma.
Na Chapada Diamantina também há opções sedutoras para os ciclistas, apesar de neste caso,
ser exigida uma pedalada um pouco mais técnica, com um nível de habilidade intermediário.
Costa do Cacau, na Bahia, é outa dica para bikes. "A região está desenhando roteiros de alto
padrão para além das praias. Vale a pena conhecer", conclui Padilha.
MUDANÇA DE PROPÓSITO
Um Turismo responsável, que agregue valor ao
destino e à comunidade nele inserida, é fundamental na escolha do viajante de luxo do Brasil,
em sua visão. "É papel das empresas que vendem viagens de alto padrão reinvestir uma parte
do faturamento no desenvolvimento desses locais", acrescenta.
Quando o assunto é destino de natureza, portanto, é fundamental trabalhar com hotéis que
respeitem o meio ambiente. "Todas opções que
estão surgindo já nascem com esse propósito,
com esse DNA de respeitar o meio ambiente, até
porque sem isso não têm mais espaço com o
consumidor."
VITRINE DIGITAL É ESSENCIAL
Todas as empresas de Turismo, do fornecedor
ao distribuidor, que não têm presença on-line
precisam mudar radicalmente. O cliente está no
digital e, sem ele, o produto provavelmente será
descartado.
Saiba mais no Instagram @Auroraeco, no
Facebook ou no auroraeco.com.br n
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Trekking Vale do Pati Chapada Diamantina - BA

ASSISTA AO
BASTIDORES DO TURISMO

Eventos
Filip Calixto e Juliana Monaco

Carolina Sass de Haro, da Mapie e TRVL LAB, Fillipi Nobre, da Elo, e Artur Andrade, da PANROTAS e TRVL LAB,
anteciparam alguns dados da 2ª edição da pesquisa Insights para o Turismo

TENDÊNCIAS 360
Na semana passada, a segunda edição on-line do fórum Tendências360 debateu alguns
dos principais elementos da retomada dos
setores de Turismo e Eventos.
Entre os destaques, os painéis Viagens para
Escapar, sobre "slow travel" e um aperitivo
para a nova edição da pesquisa Insights para
o Turismo, feita em parceria do TRVL LAB
com a ELO.

Embora o relatório ainda não tenha sido publicado, alguns dados foram antecipados.
O spoiler teve alguns dados apontados por
Artur Andrade, editor-chefe da PANROTAS,
Fillipi Nobre, superintendente de Desenvolvimento de Negócios da Elo, e Carolina Sass de
Haro, sócia-diretora da Mapie. A PANROTAS
e a Mapie são parceiras no projeto TRVL LAB.

INSIGHTS PARA O TURISMO
Seja no lazer ou no corporativo, os viajantes
brasileiros contam os dias para voltar a viajar, mas devem ser mais criteriosos na escolha dos destinos e no momento da viagem.
Esses são alguns dos apontamentos que
aparecem na segunda edição da pesquisa
Insights para o Turismo, que será publicada
em agosto pelo TRVL LAB e a ELO.
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Trícia Neves (Mapie), Rafael Peccin (Casa Hotéis) e Luísa Ferreira (Janelas Abertas)

SPOILERS
Confira abaixo alguns dos principais apontamentos do levantamento TRVL LAB/ELO, que
será lançado em agosto:
• No corporativo, 84% dos viajantes nacionais
gostam de viajar a trabalho e querem retomar
o hábito;
• Cerca de 71% dos que fazem viagens de
negócios regularmente preferem os eventos
presenciais;
• A pandemia, no entanto, deve impor ao viajante de negócios maior preocupação com
a qualidade de vida e para o tempo que tem
com a família;
• No lazer, 75% dos pesquisados afirmam que
desejam viagens com sol e praia e 35% escolheriam o Nordeste como destino;
• O formato da viagem deve mudar. Segundo
a antecipação da pesquisa, a ideia é realizar
viagens para locais sem aglomeração e que
proporcionem bem estar ao viajante.
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SLOW TRAVEL
Acelerado pela pandemia, o movimento slow
travel (“viagem devagar”, em inglês) está estritamente relacionado à mudança na relação
com o tempo. De acordo com os participantes,
os viajantes que procuram esse tipo de viagem
desejam escapar da rotina, se desconectar da
correria e valorizar o momento. “Eu entendo que
a viagem tem o objetivo de transformar o tempo
das pessoas”, disse Trícia Neves, sócia-fundadora da Mapie.
Trícia esteve com Luísa Ferreira, idealizadora do
blog Janelas Abertas; e Rafael Peccin, diretor de
Marketing do Casa Hotéis neste painel.
“No slow travel, você está mais presente no
momento da viagem e abre mão de conhecer o
máximo de coisas possíveis, valorizando mais
qualidade do que quantidade”, ressaltou Luísa
Ferreira. Para ela, quem procura o slow travel
busca escapar do pensamento de fazer o máximo de coisas no menor tempo possível.
Seguindo esse movimento, Rafael Peccin destaca que o trabalho do Parador, um de seus hotéis
no Rio Grande do Sul, é lidar com o tempo dos
viajantes da melhor maneira possível. “Entendemos que esse tempo tem que ser aproveitado
ao máximo, independente se o viajante está em
uma slow travel ou se está fazendo nomadismo
digital durante esse período de lazer. O segredo
da hotelaria de experiência é criar momentos
que fazem dessas escapadas algo que fica marcado para os clientes e que fazem a viagem valer
a pena”. n

Mercado
Artur Luiz Andrade

CICLO DO
SUCESSO
Aprender, reaprender, desaprender. Se você pretende ter
sucesso nas áreas de atendimento e experiência do consumidor, este ciclo tem de ser constante em sua vida, pois
suas habilidades profissionais têm prazo de validade menor
do que cinco anos. Este processo envolve upskilling (aprendizados dentro de sua função atual) e reskilling (quando
mudamos de setor e função completamente, como ocorreu
com muitos na pandemia). O especialista que levanta essas
conclusões é Avinash Chandarana, do MCI Group. Bastou
meia hora para o indiano chacoalhar as cabeças dos participantes do curso A Hotelaria e suas Transformações,
iniciativa da Academia de Viagens Corporativas, de Patrícia
Thomas e Viviânne Martins, com a Elo.
No sexto módulo do curso, que é apresentado todas as
quintas-feiras para profissionais de hotelaria convidados, também participaram Amy Yang Secches, da Oracle,
e Mauricio Reis, da Accor, que focaram na transformação
digital das equipes de vendas e operações na hotelaria,
criando verdadeiros times phygital (afinal, por trás do digital
sempre bate um coração – humano).
CARREIRAS
Em um ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo (tradução para a sigla que nos aflige, VUCA), e ainda com os
desafios da pandemia, investir na carreira também está
mais complicado e desafiador.
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Chandarana contou sua própria experiência profissional,
com passagens por vários países e com trajetória como
em uma parede de escalada e não como uma escada tradicional, só com movimentos verticais.
O profissional de Turismo e Hotelaria e os de todos os
segmentos enfrentam um cenário de grandes desafios e
sua carreira é impactada diretamente por eles. O executivo listou alguns deles: a quarta revolução industrial (a da
transformação digital), a economia global paralisada, o futuro do trabalho e dos profissionais do mercado, a erosão
da confiança, as mudanças nos hábitos e tendências do
consumidor, questões geopolíticas, privacidade de dados
e segurança e as mudanças climáticas e crescente preocupação com a sustentabilidade.
O palestrante também abordou as tendências do Turismo,
como a resiliência dos viajantes mais jovens, a preferência
pelas viagens domésticas e a busca por autenticidade e
sustentabilidade, mas foi nas dicas para as carreiras dos
profissionais em que ele surpreendeu e brilhou.
O FUTURO DO PROFISSIONAL DE HOTELARIA
Obviamente as habilidades ligadas à tecnologia precisam
estar presentes na formação de qualquer profissional de
Hotelaria e Eventos, especialmente os que lidam com
atendimento e a experiência do cliente. Um profissional
Hi-Tech será muito demandado. Mas o lado humano, ao

contrário do que muitos pensam, tem
peso igual e o Hi-Touch também será
valorizado, na busca do entendimento e análise das relações humanas,
na inteligência emocional, no humanto-human no centro da experiência. O
resultado do profissional do futuro é o
que combina o melhor do Hi-Tech com
o Hi-Touch.
Segundo ele, temos de estar preparados para o desconhecido que se juntará ao que sabemos (nossa expertise)
e ao que sabemos que não sabemos
(como, por exemplo, quando tivemos
de aprender a fazer eventos virtuais).
Aliás, sobre o futuro dos eventos, não
restam dúvidas: os eventos híbridos
vieram para ficar, reunindo o melhor do
presencial e do virtual.
A mudança na forma de trabalhar também vai impactar o profissional do futuro, com boa parte aderindo ao nomadismo digital ou ao anywhere office. “O
trabalho é algo que você faz e não um
lugar aonde você vai”, afirmou, ressaltando algo que aprendemos durante a
pandemia.
CINCO ANOS
A "má notícia" é que, em atendimento
e experiência do cliente, todas as habilidades terão, em média, menos de
cinco anos de vida útil. Muitas perderão a relevância muito rapidamente e
o profissional precisará estar sempre
investindo no upskilling, no aprender e
reaprender. E as empresas precisarão
criar esse ambiente de aprendizado
contínuo, fornecendo oportunidades,
estrutura e recursos para que seus profissionais não fiquem para trás.
E ENTÃO? VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA
ESSA NOVA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL?
Estar pronto também foi a questão levantada por Amy Yang Secches, da
Oracle, ao falar da transformação das
equipes de vendas em phygital. É preciso estar preparado, saber onde quer
chegar e haver uma integração (digital)
com todas as aéreas da empresa (e não
apenas transformar vendas em digital).
Objetividade, compartilhamento das
informações disponíveis do cliente
com toda a empresa (o cliente não é

do vendedor e sim da empresa), valorização do tempo do cliente e uso das
ferramentas a favor do vendedor e não
como uma etapa burocrática do trabalho foram algumas dicas da executiva,
ela mesma ex-hoteleira e que abraçou
a tecnologia em uma virada na carreira.
E-BOOK
O módulo 6 do curso A Hotelaria e
Suas Transformações foi apresentado
por Patrícia Thomas, da Academia de
Viagens Corporativas, e Pedro Nanni,
da Elo, que trouxe uma boa notícia ao
mercado: o conteúdo dos 8 módulos do
curso estará disponível, em setembro,
em formato de e-book, para que os participantes possam compartilhar com
suas equipes. "O conteúdo está tão rico
e útil que vamos fazer esse e-book, a
pedido dos participantes, que querem
compartilhar com seus times vários insights apresentados por nossos palestrantes", disse Patricia Thomas.n
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Viagens Corporativas
Beatrice Teizen

Viviânne Martins, da Academia de
Viagens, e Cibeli Oliveira, da Paytrack

RELACIONANDO-SE
COM EMPATIA
Quinze meses após o início da pandemia de
covid-19, agora começa-se a falar sobre a tão
esperada – e sonhada – retomada. A de viagens domésticas e a lazer já começou, mas a
de viagens corporativas ainda demorará um
pouco. No entanto, muita coisa mudou nesse
último segmento e as empresas e gestores de
viagens estão tendo de se adaptar à nova realidade. Esse foi o tema discutido em um painel realizado na última semana pela Paytrack
e Academia de Viagens Corporativas.
“Fora do Brasil, acreditam que este retorno
das viagens a negócios pode começar lá pelo
terceiro trimestre. Aqui, para o internacional,
é só no ano que vem. Por isso, precisamos
olhar para tudo que está acontecendo e estar
preparados, pois, se os deslocamentos voltam mais rápido do que esperamos, é melhor
para todos nós”, comentou a sócia-diretora
da Academia de Viagens, Viviânne Martins.
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OFERTA VERSUS DEMANDA
De acordo com Viviânne, a demanda já aumentou, pois o mercado está encolhido, a
malha aérea encolheu, não só no País, como
no mundo inteiro. Com o avanço do lazer, os
aviões e aeroportos já se encontram cheios.
Portanto, quem não se preparou tem de se
preparar, uma vez que a demanda e oferta já
são uma questão para o corporativo, com os
preços já subindo.
“Vamos ter uma briga pela disponibilidade,
por conseguir um assento no avião da companhia aérea e para um quarto de hotel na
região desejada. Já temos uma questão de
oferta e a flutuação tarifaria continua. É a lei
da oferta e demanda.”
RELAÇÃO DE EMPATIA
O surgimento do novo coronavírus mudou as
empresas e os negócios, mas, também – e

principalmente –, as relações humanas. Os relacionamentos entre
as partes já deveriam ser sempre
empáticos, no entanto, se não eram,
agora não terão mais como não ser.
“O cliente tem de entender que esses fornecedores com quem ele
trabalha sofreram durante 15 meses uma parada quase que total e
que eles precisam se tornar sustentáveis. Quando falamos em ESG
(sigla em inglês para environmental, social and governance – ambiental, social e governança), falamos também de sustentabilidade
nas relações humanas. Precisamos
nos unir e olhar com amor. Olhar
com amor, respeitar e entender que
ali tem um ser humano atravessando o mundo a trabalho”, pontuou.
Diante disso, a responsabilidade
das corporações, dos gestores de
viagens e de todo o ecossistema de
tecnologia é trazer toda a tranquilidade necessária nas informações,
na comunicação e nos recursos
tecnológicos para que o viajante
se sinta melhor, mais seguro e que
tenha todo o apoio emocional necessário.
FLEXIBILIDADE
O bate-papo também tocou em um
ponto muito falado neste período
de pandemia: a flexibilidade e a necessidade de tornar todo o processo e a gestão da viagem corporativa bastante flexíveis. E isso inclui
bilhetes aéreos e reservas de hotel,
de locações e outros serviços flexíveis.
“Se não sabemos o que vai acontecer daqui a duas semanas, a política
de viagens tem de ter flexibilidade,
assim como o compliance e a parametrização. O budget também
precisa ser flexível. Agora e durante
pelo menos uns nove meses temos
de continuar com a política de viagens transitória e trabalhando muito
a flexibilidade”, finalizou Viviânne. n
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O advogado
Bruno Pinto

TRATANDO DADOS
CORRETAMENTE
A Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD), vigente desde setembro
de 2020, chegou e obrigou as empresas a se adequarem à legislação. Com a fiscalização por parte
da autoridade nacional (Autoridade Nacional de Proteção de Dados
– ANPD) a partir de agosto deste
ano, a penalidade administrativa ainda não está valendo, mas
aqueles que sentirem que tiveram
seus dados violados já podem
procurar os tribunais.
A LGPD estabelece regras sobre
coleta, armazenamento, trata32
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mento, transferência internacional e compartilhamento de dados
pessoais, impondo penalidades
em caso de não cumprimento
destas regras tanto no meio on-line quanto off-line.
Por isso, principalmente para as
empresas de eventos e viagens,
que lidam com uma quantidade
imensa de dados pessoais, é necessário estar preparado quanto
à coleta e tratamento das informações recolhidas. A punição vai
desde uma multa que pode chegar até 2% do faturamento da em-

presa, limitado ao teto de R$ 50
milhões, até a impossibilidade da
companhia de trabalhar com dados pessoais.
“A lei vem para disciplinar os
usos dos dados e um de seus
fundamentos é a viabilização de
negócios, promovendo o desenvolvimento econômico das pessoas. Além disso, é importante
mencionar que existem prejuízos
infinitamente maiores do que as
multas. No caso de uma agência pequena, por exemplo, se ela
tiver um problema de vazamento

Liliana Moreira e Gustavo Bernhoeft,
da LTN Brasil

Guilherme Rizzi,
da Copastur

de dados, ela pode até mesmo
quebrar. Manchar a reputação e
paralisar o banco de dados são
danos muito piores”, comenta o
advogado especializado em Segurança de Dados e Tecnologia,
Bruno Pinto.
É neste sentido que a Comunidade de Agências de Viagens da
Alagev, com este respaldo jurídico, criou um documento para
que as TMCs usem de apoio em
questões relacionadas à LGPD
e dúvidas que surgirem no caminho. O material traz os principais pontos de atenção e conceitos para começar o processo
de conscientização das empresas no âmbito desta lei.
CONTROLADOR
VS OPERADOR
Um ponto que a lei de proteção
de dados traz são as definições
da responsabilidade do agente no tratamento de dados, de
acordo com sua função na relação. O controlador é a empresa
cliente da TMC. Pode ser pessoa

natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao
tratamento de dados pessoais.
É ela quem utiliza o dado para
sua atividade final.
Já a TMC fica responsável como
operadora das informações. É a
agência de viagens corporativas
que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. A empresa é o agente
contratado pelo controlador
para executar operações com
dados pessoais.
“O papel da agência é de garantir que ela está controlando
de forma bem organizada e de
acordo com a lei, estruturada
dentro da governança. O operador é justamente o agente
controlador para executar as
operações contratuais”, explica
a gerente de Relacionamento e
Novos Negócios da LTN Brasil,
Liliana Moreira.
Por ser operadora, a proteção
da agência no caso de alguma
intercorrência é facilitada. “Se

a locadora de veículos me pede
o CPF do passageiro, tenho
de passar, assim como quando a aérea me pede o número
de passaporte. Somos um elo,
repassamos os dados necessários para fazer as reservas
e transações. Por isso é muito
importante que as empresas
e gestões de viagens pensem
bem em qual fornecedor homologar, pois é ele quem vai ter
todos os dados”, aponta o gerente de Customer Success da
Copastur, Guilherme Rizzi.
ENCARREGADO DE DADOS
Outra questão muito importante que as empresas devem estar atentas é que a legislação
exige a nomeação de um encarregado de dados pessoais.
Conhecido como DPO (Data
Protection Officer), ele apoia a
empresa na gestão e execução
do programa de governança de
dados. Além disso, atua como
canal de comunicação entre as
partes (controlador, os titulares
2 a 8 de agosto de 2021 — PANROTAS
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e a autoridade nacional), orientando os funcionários do controlador sobre práticas de
tratamento de dados.
É sempre desejável que o DPO possua um
perfil multidisciplinar para conduzir os trabalhos de governança de dados dando suporte
à empresa com conhecimento em tecnologia, processos, segurança da informação e,
se possível, com entendimento jurídico.
“O encarregado é a pessoa que terá a visão de
tudo que acontece com os dados pessoais.
Muito se pensa que é necessário contratar alguém de fora para isso – gastando-se
mais dinheiro –, mas não é assim. Muitas vezes o próprio dono da empresa pode assumir
essa função. O principal conhecimento que o
DPO precisa ter é o do seu negócio e conhecer minimamente o que é integridade, ética e
transparência. Por isso, a melhor alternativa
é entender o comportamento, iniciar a governança e, daí, ir se adaptando”, diz Pinto.
GOVERNANÇA
“O maior desafio das agências nesse momento é realmente se enquadrar dentro desse processo da lei. Ter toda a proteção da privacidade desses dados e, para isso, é preciso
implementar um programa de governança.
Sem o programa, não há como estar dentro

de todos os pré-requisitos que a legislação
tem. São vários artigos e emendas aos quaisE
a companhia precisa se adequar”, comenta
M
Liliana.
A implementação do processo de governança precisa considerar uma equipe com perfil
multidisciplinar – advogado, especialista em
tecnologia e, principalmente, em segurança
da informação –, verificar todos os contratos
com as empresas, checar quais são as boas
práticas a serem implementadas e analisar
os aditivos de contratos já ativos. Todos os
envolvidos precisam entender o fluxo dos
dados pessoais (desde a entrada do dado,
todo o caminho que ele percorre), tempo que
armazena o dado, com quem é compartilhado, se é físico ou digital.
O artigo 46 da LGPD, por exemplo, define
para todas as empresas a obrigatoriedade de
gerir os dados com segurança, sendo obrigatória a utilização de medidas técnicas e administrativas para garantir a segurança das
informações contra as ameaças existentes.
É por isso que, para proteger tantos dados
sensíveis, que se tornaram ainda mais recorrentes devido à pandemia de covid-19 e a necessidade de se obter informações pessoais
sobre a saúde dos viajantes, o programa de
governança é fundamental.n

11 PASSOS PARA A
IMPLEMENTAÇÃO
O documento da Alagev traz ainda 11
etapas para implementar e seguir a
LGDP à risca. São eles:
1.Estudar a LGPD e demais leis que
regulamentam o negócio;
2. Mapear a entrada e o tratamento dos
dados pessoais;
3. Mapear os riscos do tratamento;
4. Elaborar o Relatório de Impacto;
5. Criar a política de proteção de dados
e adaptar os documentos internos e
externos;
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6. Gerenciar os pedidos dos titulares e
dos órgãos;
7. Treinamento das equipes que tratam
dados pessoais;
8. Ser compliance com a proteção de
dados mediante governança;
9. Exigir o compliance de proteção de
dados de seus fornecedores;
10. Concepção de novos produtos com
o princípio de privacy by design;
11. Eleger um DPO com conhecimentos
jurídicos e regulatórios sobre proteção
de dados.n
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PATROCINADO

Cabanas à beira mar em Great Stirrup Cay

DE VOLTA AO
SOL DO CARIBE

Na privilegiada porção de mar do continente americano, rica em culturas, idiomas e belezas, a Norwegian Cruise Line (NCL) está de volta à sua casa.
Pelas ilhas do leste e também do oeste, da América Central e México, dos arquipélagos do sul e das
Bahamas, a companhia - que foi premiada por sete
anos consecutivos pelo World Travel Awards como
Líder no Caribe - conhece o destino como a palma
de sua mão.
Quem embarca nos cruzeiros da NCL tem a oportunidade de desfrutar de um dia inteiro de puro prazer
em Great Stirrup Cay, a ilha particular da companhia, com praia e cabanas privativas, lazer, esportes e aventura. Enquanto os viajantes que optarem
pelos roteiros a oeste têm outro privilégio exclusivo:
Harvest Caye, a ilha resort em Belize, um paraíso
tropical para os passageiros da Norwegian.
De volta ao Caribe, os roteiros da NCL para o mês de
agosto já estão disponíveis. Com viagens partindo
de Miami, Orlando (Port Canaveral), Tampa e Nova
York, os novos roteiros pós-pandemia incluem datas importantes como os feriados de Natal e Réveillon, além das férias de janeiro e Carnaval, a maioria
deles com sete dias de duração.
Para embarcar nos navios da Norwegian é obrigatório estar completamente vacinado e ter recebido a
segunda dose no mínimo quinze dias antes da par-
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Miami,o principal porto da NCL para cruzeiros no Caribe

tida. A NCL aceita todas as vacinas aprovadas pela
OMS, o que inclui as mais usadas no Brasil.
A companhia garante que todos os tripulantes estão totalmente vacinados e que disponibilizará teste antígeno no momento do embarque e do desembarque, antes do retorno dos hóspedes aos seus
destinos de origem. Só a NCL para oferecer tanta
segurança em uma única viagem.
Conheça todos os detalhes da frota NCL:
www.ncl.com.br

2 a 8 de agosto de 2021 — PANROTAS
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EMBARQUE NOS MELHORES
CRUZEIROS COM A R11 TRAVEL
Agentes de viagens agora têm mais um motivo para
intensificar as vendas de cruzeiros Royal Caribbean,
Celebrity Cruises e Azamara. A R11 Travel, distribuidora exclusiva das marcas no Brasil, acaba de
lançar a campanha Vendeu, Ganhou 2021. A cada
cabine vendida e cadastrada, os agentes receberão
incentivos, creditados em reais no cartão Multibenefícios do Grupo Pão de Açúcar. A campanha é válida de 31 de julho a 29 de outubro.
A promoção da empresa especializada em cruzeiros
ainda traz benefícios como bonificação de R$ 200
por cada reserva efetuada em cabines com varanda
e suítes. Além disso, os agentes poderão ganhar R$
100 a cada venda de cabines internas e externas.
ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL
Em julho deste ano, a maior companhia de cruzeiros
marítimos do mundo lançou o mais recente navio
da classe Quantum Ultra, o Odyssey of the Seas.
Partindo de Fort Lauderdale em direção ao Caribe, o
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cruzeiro oferece itinerários de seis a oito noites para
destinos como Aruba, Curaçao, Labadee e Perfect
Day at CocoCay, a ilha exclusiva da Royal Caribbean
nas Bahamas.
CELEBRITY CRUISES
Com muito luxo, design, exclusividade, acomodações contemporâneas e gastronomia internacional,
o novo Celebrity Apex iniciou sua temporada na Europa em itinerários de sete noites, partindo de Atenas, na Grécia, e em 2022 o Celebrity Beyond, será
inaugurado em Southampton.
AZAMARA
Os quatro navios da companhia comportam 700
passageiros cada e oferecem um ambiente de hotel boutique europeu, permitindo que os hóspedes
tenham estadias mais longas e mais pernoites nos
destinos, além do AzAmazing Evenings, um evento
exclusivo projetado para que os viajantes vivenciem
a cultura e gastronomia local.n
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