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ESTÁ FORMADA A NOVA 

DIRETORIA EXECUTIVA E 

CONSELHO DA ALAGEV PARA 

O BIÊNIO 2016-2018, COM A 

PRESIDENTE PATRÍCIA THOMAS, 

DA ACADEMIA DE VIAGENS, O 

VICE-PRESIDENTE WALTER 

TEIXEIRA, DO GRUPO TX, E O 

DIRETOR FINANCEIRO RAFFAELE 

CECERE, DA R1 AUDIOVISUAL. 
Patrícia listou entre suas prioridades 
o fortalecimento dos comitês e maior 
sinergia entre eles, ações para captar 
mais associados, maior proximidade 
com os mantenedores da associação, 
e claro, o Lacte, cuja 12ª edição deve 
acontecer em fevereiro de 2017.
“Mapeamos o planejamento e os 
temas de interesse de cada comitê 
para identificar os pontos de 
interseção e trabalhar projetos em 
conjunto. Nem sempre o trabalho de 
um comitê é passado para outro, e na 
Alagev temos toda a cadeia produtiva 
de viagens e eventos corporativos, 
clientes e fornecedores; precisamos 
explorar essa diversidade e promover 
networking, a troca de experiências 
e melhores práticas”, explica a nova 
presidente.
Como exemplo de temas relevantes e 
comuns, Patrícia cita a utilização de 
tecnologia para otimização da gestão 
de viagens, o papel da TMC, revisão 
de política de viagens e tendências 
em eventos. Ela ainda acrescenta 
que o segmento de viagens e eventos 
corporativos sofreu forte impacto 
com a atual crise. “Em tempos assim, 
ter uma rede de relacionamento para 
fazer benchmarking e entender o 
que outros gestores estão fazendo 
é um diferencial”, aponta. “Da 
mesma forma, o ambiente propicia 
oportunidades para os fornecedores 
apresentarem soluções diferentes, 
que vão ao encontro da expectativa dos 
clientes de otimizar despesas. Afinal, 
será que a única saída é a redução de 
preço? Tenho visto alternativas bem 
interessantes para agregar valor à 
negociação!”

Novo biênio, novos 
desafios 

Difícil responder a essa pergunta e não falo isso por 
conta dos cenários político e econômico, mas sim 
levando em consideração o momento de ruptura que 
vive o segmento de viagens corporativas.
Antes, o papel de cada player era muito claro, cada 
um na sua seara: TMCs, consolidadores, operadores, 
tecnologia e fornecedores (hotéis, companhias aéreas, 
locadoras, meios de pagamento etc). Hoje cada um 
faz um pouco de tudo e, além disso, surgiram novos 
players, novos canais de distribuição e compra, novos 
produtos e serviços, uma infinidade de apps, economia 
compartilhada, bleisure (business + leisure)... 
Essa lista é muito extensa, mas sem dúvidas exige 
amadurecimento da indústria para definição de novos 
modelos de negócio e de processos.
Outro fator que também tem influenciado o modelo de 
gestão é a mudança do papel dos viajantes corporativos. 
Não que os interesses e motivos da viagem tenham 
mudado, mas a forma de buscar informação, reservar 
e comprar ficou diferente! Eles estão conectados 24/7, 
têm acesso à informação muito mais rapidamente e, 
por conta disso, ficaram mais antenados, exigentes e 
participativos.
Dessa forma, as políticas de viagens, antes 
mandatórias e restritivas, dão espaço para uma 
política mais flexível que proporciona uma melhor 
experiência ao viajante. Quebra de paradigma? Talvez, 
mas estudos comprovam que atualmente as metas de 
savings são norteadas pelo engajamento do viajante e 
não mais por política mandatória. Um assunto muito 
debatido durante a convenção da Acte, que apresentou 

painéis superinteressantes sobre a nova forma de 
medição de performance do gestor de viagens dentro 
das empresas. 
Entre os quatro pilares do futuro da gestão de viagens – 
análise diferenciada de dados, inovações da indústria, 
traveler centricity (foco do viajante) e desenvolvimento 
profissional – traveler centricity é o mais desafiador! 
É necessário encontrar o ponto de equilíbrio entre 
a satisfação e o engajamento do viajante X atender a 
necessidade da empresa, que passa por controle e 
redução de custo, sem deixar de lado a gestão de risco.
Para isso é fundamental entender o perfil da empresa, 
o perfil do viajante e também o perfil do negócio. Essa 
análise deve ser bem criteriosa e a partir daí é possível 
elaborar uma política de viagens e estabelecer um 
programa de parcerias com fornecedores.
Como fazer tudo isso? É nesta fase que entra o último 
pilar: desenvolvimento profissional. O mercado de 
viagens é dinâmico e exige cada vez mais, por parte dos 
gestores, uma atualização constante e conhecimento 
técnico. 
É preciso implementar uma metodologia de trabalho, 
criar processos, analisar dados, utilizar indicadores de 
performance, estabelecer um plano de comunicação, 
relacionamento com stakeholders, entender o 
mercado e muito mais!
Nesse sentido, a Alagev espera colaborar com seus 
associados através da sua missão de conectar o 
mercado de eventos e viagens, com foco do cliente, 
compartilhando melhores práticas, promovendo a 
capacitação e o desenvolvimento da indústria.

por Patrícia Thomas 

ARTIGO

QUAL O FUTURO DA GESTÃO DE 
VIAGENS CORPORATIVAS?

Diretoria e parte do conselho da Alagev 2016/2018 Raffaele Cecere, Jessica Fabbrini, Ana Masagão, Vivviâne Martins, 
João Bueno, Patrícia Thomas, Walter Teixeira, Ana Prado, Ana Panneitz, Paula Braga e Matt Teixeira
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As mudanças na Alagev não fi cam restritas apenas à diretoria e consel-
ho. Há quatro anos como gerente executivo da associação, Paulo Amorim 
anunciou sua saída para dar lugar a Marisa Scortecci, ex-Flytour Amex. 
Amorim agradece à Alagev e afi rma que a entidade agregou muito a sua 
carreira profi ssional. Ele ainda não revelou para onde irá no futuro. Mari-
sa já está à frente do gerenciamento da entidade, com sua agenda de 
eventos, reuniões e projetos especiais. Seu e-mail é marisa@alagev.org.
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      Essa mudança de conselho 
chegou em um momento oportuno, 
já que o cenário é desafiador ao setor 
de viagens corporativas e novos ares 
trazem novas ideias e soluções. 
Tenho muita expectativa na nova 
equipe formada, nos comitês, que 
são a alma da Alagev, além da nova 
gerente executiva, Marisa Scortecci. 
Outro ponto importante é sair um 
pouco do universo da associação. Por 
que não dialogar com players que 
não fazem parte da Alagev? Por que 
não sair um pouco do universo dos 
comitês e pensar além? Momentos 
de crise pedem isso.

      Como parte do CE-30 da Alagev 
e agora como nova conselheira, 
pretendo canalizar meus esforços 
nessa reestruturação da entidade, 
além de realizar algumas 
modificações em termos de comitê, 
que deve ser muito discutido no 
próximo biênio. Nosso principal papel 
é de aportar valor ao mercado.

      Temos um ciclo inteiro de viagens 
corporativas dentro da Alagev, o que mostra a 
importância da entidade. Hotéis, companhias 
aéreas, fornecedores, eventos, clientes... Um dos 
principais objetivos para esse próximo biênio é 
criar uma sinergia entre os comitês responsáveis 
por essas áreas. O debate entre eles tem 
altíssimo nível, já que a associação reúne grandes 
referências do mercado de viagens corporativas

     Comecei no comitê de hotelaria da associação e 
na sequência integrei o de incentivo, que é onde estou 
agora. Um dos meus principais esforços será na 
articulação dos comitês para que haja uma sinergia 
entre eles, pois há muitos assuntos em comum e vários 
pontos de vista, dependendo da área de cada player.

     Na posição de novo conselheiro 
e integrante do CE-30, minha 
expectativa é de que todos 
consigamos consolidar a Alagev e 
o próprio comitê como referencial 
para todo mercado de viagens 
corporativas. O objetivo é que todos 
os profissionais da área possam 
achar as melhores práticas de 
aprendizado e de divisão das funções. 
A Alagev tem muito a oferecer em 
benchmarking e networking, e essas 
são práticas com muito potencial de 
serem aproveitadas.
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Troca na Alagev

Presidente Patrícia Thomas Academia de Viagens
Vice-Presidente Walter Teixeira Grupo TX
Presidente do Conselho Viviânne Martins Academia de Viagens
Conselheira Ana Cláudia Panneitz Pfizer
Conselheira Ana Luísa do Prado Sygenta 
Conselheiro Eduardo Murad Junior HRS
Conselheiro Matt Teixeira Best Western
Conselheiro Paulo Daniel da Silva Anglo American
Conselheiro Rodrigo Cezar Roche

Cargo Nome Empresa
Diretor Financeiro Raffaele Cecere R1 audiovisual
Conselheira Ana Luiza Masagão Rio Quente Resorts 
Conselheira Jéssica Fabbrini Hyatt
Conselheiro João Bueno Resorts Brasil
Conselheiro Marcel Frigeira IBM
Conselheira Paula Braga

Novos integrantes 
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