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Primeira edição da Abav 
TravelSP (antiga Aviesp 
Expo) mostra avidez dos 
agentes do Estado de São 
Paulo por mais negócios 
nesta retomada. Paulistas 
formam uma única voz 
e revelam que o novo 
formato da feira tem 
tudo para dar certo

Força do 
interior (e da capital)
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Lembre-se de tudo o que passamos desde março de 2020 quando sentir que 24 horas 
não estão sendo suficientes para a carga de trabalho nesta retomada. A dor de cabeça 
desses meses todos de pandemia foi muito mais nociva do que o estresse atual de não 
ter tempo para lidar com tanta demanda de gente querendo viajar.
E isso vai passar. E você poderá sentir saudade deste período fértil, desta ferocidade 
dos seus clientes por viajar. O Turismo vive um momento atípico em que a estrutura 
das empresas não está sendo suficiente para dar vazão à enxurrada de demanda, entre 
novas vendas e remarcações.
Se existem empresas que já igualaram ou até superaram a mão de obra perdida du-
rante o período de crise, mais desafiador ainda está sendo para quem não o conseguiu. 
Aparentemente, a dança das cadeiras entre operadoras e fornecedores dos últimos 
meses já reposicionou quem estava à procura de emprego. Agora o problema é que 
praticamente não há oferta de profissionais qualificados no mercado. Alguns preferem 
não voltar ao Turismo depois do baque sofrido pelo setor na pandemia e o receio de 
que outra crise nos atinja. Vale dizer que este não foi um problema restrito ao Brasil.
Lembre-se também de estar preparado para novas crises repentinas. Quem não co-
nhece sua história está condenado a repeti-la. Melhor controle de receita, maior res-
ponsabilidade com o fluxo de caixa, contratos mais ajustados e um novo normal em 
vários outros aspectos será preciso. Bata na madeira aí, mas novas variantes podem 
surgir e, ademais, crises sanitárias não são o único problema que impedem as pessoas 
de viajar.
Vivemos uma indústria extremamente regenerativa e isso é motivo para celebrar. Fa-
mílias estão viajando, hotéis estão enchendo, falta assento aéreo para tanta demanda. 
A retomada lenta prevista por alguns está sendo superada. Viagens estão cada vez 
mais nas cestas básicas e são cada vez menos consideradas artigos de luxo dos con-
sumidores. Só que vivemos, ao mesmo tempo, uma indústria de margens curtas e de 
caminho sem volta para atitudes irresponsáveis e, depois do que foi a covid-19, não 
existe mais "inesperado" para os tomadores de decisão da indústria.

ENTRE O PRESENTE 
E O FUTURO

Rodrigo Vieira
Editor

rodrigo@panrotas.com.br

Editorial
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DE CARA NOVA

Reformulada, mas sem deixar para 
trás o legado do passado. Esse foi 
o sentimento da primeira edição da 
Abav TravelSP, antiga Aviesp Expo, 
que, em outubro do ano passado, 
chegou em sua 43ª realização. O 
evento, que manteve a tradição da ci-
dade de Águas de Lindoia (SP) como 
sede, representa a continuação da 
feira de Turismo no interior de São 
Paulo e é o resultado da unificação 
da Abav-SP e Aviesp, que formam a 
Abav-SP | Aviesp.
Com novo logo, novas cores e novas 
propostas, o encontro reuniu 4.310 
participantes nos dois dias (28 e 29 
de abril) – representando um aumen-

to de 10% da edição de 2021 (Aviesp 
Expo), 108 estandes (ano passado 
foram 96) e 182 marcas. Cresceu em 
termos de números e também em 
termos de expectativa para a organi-
zação da entidade.
“Estávamos com um pouco de receio 
por conta da mudança de nome do 
evento após a unificação, de como 
seria a aceitação, mas foi ótimo, todo 
mundo gostou. A maior prova de que 
estamos no caminho certo é que ti-
vemos a presença dos agentes de 
viagens do interior e também os da 
capital. A feira melhorou. Entrega-
mos mais corpo, mais diversidade 
de participação de pessoas, tivemos 

Abav TravelSP
Beatrice Teizen - Águas de Lindoia (SP)

Abav TravelSP 
reuniu mais de 4,3 
mil participantes nos 
dias 28 e 29 de abril
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expositores que há 15 anos não par-
ticipavam, como algumas compa-
nhias aéreas. Como primeira entrega 
da Abav-SP | Aviesp, o resultado foi 
bastante positivo”, diz o presidente 
da entidade, Fernando Santos. 
Santos cita a união de ambas as as-
sociações como um ponto central 
deste último ano. Projeto que levou 
cerca de dez anos para se concreti-
zar, em 1º de janeiro de 2022 foi ofi-
cialmente iniciado e, agora, as ações 
começam a ser colocadas em práti-
cas – com a primeira delas sendo a 
Abav TravelSP.
“Assim que falamos sobre unir as en-
tidades, as pessoas já viraram a cha-
ve, falaram, inclusive, que isto tinha 
demorado para acontecer. Então, foi 
tão natural que até nos surpreende-
mos. Com a feira, conseguimos ver, 
na prática, que o pessoal percebeu 
que não houve diferença. O interior e 
a capital continuam com suas carac-
terísticas, mas, agora, somos uma 
única família, uma única voz. Fala-
mos pelo Estado de São Paulo como 
um todo. E isso traz mais represen-
tatividade”, pontua.

O QUE TEVE DE NOVO
Houve mudança das cores e da lo-
gomarca do evento, que agora traz 
um mapa do Estado de São Paulo 
e a palavra "Reconectando", o tema 
deste ano, para mostrar que toda a 
região está se interligando. Mas a 
diretoria da entidade se preocupou 
em não mudar a tradição e o concei-
to estabelecidos na feira.  De acordo 
com Santos, o evento manteve sua 
essência, mas foi dada uma nova 
cara, uma nova roupagem, um ar de 
modernidade. Uma das premissas 
da edição deste ano também foi tra-
zer um assunto novo para dentro do 
encontro: o setor corporativo.
“Sempre falaram que a feira era mui-
to voltada para o lazer, porque esta 
é uma característica do interior. Por 
isso, trouxemos esse olhar do cor-
porativo. Realizamos o 9º Fórum 
Abracorp, além de painéis que deba-
teram temas pertinentes às viagens 
corporativas, trouxemos gestores de 
viagens ao evento, expositores deste 

segmento. Esta foi a primeira expe-
riência e a aceitação foi excelente”, 
conta.
A ideia, para as próximas feiras – 
que, a princípio, seguem a tradição e 
continuarão sendo feitas no mês de 
abril e em Águas de Lindoia –, é sem-
pre trazer, ano a ano, uma nova te-
mática para ser debatida, mantendo 
as que já foram e deram certo, que, 
neste caso, é a do corporativo. Além 
disso, como parte das entregas tam-
bém está a reformulação das Arenas 
do Turismo, com uma mudança de 
conceito.
“Com isto, naturalmente, já estamos 
inovando, ampliando a feira. A inova-
ção nem sempre está ligada somen-
te à tecnologia. É fazer de outro jeito, 
que é o que estamos tentando fazer 
com a Abav TravelSP. Fazer a mes-
ma coisa, porém diferente, com uma 
cara nova. Para o evento do ano que 
vem, o que pretendemos é melhorar 
essa repaginação, colocar a perfu-
maria, o detalhe. A feira de 2023, cuja 
data deve ser divulgada em julho, 
vem mais bonita”, finaliza o presi-
dente da Abav-SP | Aviesp.

DEBATES
A presença do setor de viagens cor-
porativas se mostrou em dois dias 
de painéis que debateram temas 
bastante pertinentes ao segmento, 
incluindo a nona edição do Fórum 
Abracorp. Confira nas próximas pá-
ginas:

Fernando Santos, 
presidente da Abav-

SP | Aviesp
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MUDANÇAS NA AVIAÇÃO Gervasio Tanabe 
(Abracorp), Roberto 

Luiz (Inframerica), 
Diogo Elias (Latam) e 

Fernando Santos (Abav-
SP I Aviesp)

Com o tema “Reconectando as com-
panhias aéreas”, um dos debates 
discutiu as mudanças no setor aéreo 
após a pandemia, principalmente no 
que diz respeito a custos, preços das 
passagens, novos protocolos e com-
portamento do passageiro.
Moderado pelo presidente executivo 
da Abracorp, Gervasio Tanabe, a dis-
cussão também contou com a par-
ticipação do presidente da Abav-SP 
| Aviesp, Fernando Santos, do então 
diretor de Vendas e Marketing da La-
tam Airlines Brasil, Diogo Elias (dei-
xou o cargo dias depois), e do diretor 
de Negócios Aéreos da Inframerica, 
Roberto Luiz.
“Acredito que o ‘novo normal’ é este 
aqui que já estamos vivendo. A de-
manda ainda não recuperou ao que 
era, tenho dúvidas de quanto vão 
ser as viagens corporativas, princi-
palmente, de quanto vai ser subs-
tituído... mas o que eu sei é que a 
presença física não muda. Alguns 
protocolos continuam, assim como 
algumas mudanças culturais, e isso 
é muito positivo”, disse Elias.

gia, mudou também o perfil do con-
sumidor, com muito mais pessoas 
comprando on-line, usando mais 
tecnologia, mas, também, valorizan-
do mais o papel do consultor, aquele 
que está passando todas as infor-
mações que ele precisa.
“Está muito claro que o consumidor 
final valorizou muito o trabalho das 
agências de viagens físicas. Tam-
bém percebemos que as agências 
aproveitaram o período da pandemia 
para treinar. Trazer insights, novos 
modelos de negócios, conversas, 
tecnologias, frentes de atuação. Esse 
momento que ficaram paradas, usa-
ram para estudar e já estão aplican-
do em suas empresas. Muita coisa 
vai acabar ficando”, comentou San-
tos.

Um dos pontos levantados foi a 
questão do aumento do bilhete aéreo 
e como o agente deve explicar para 
seu cliente sobre o preço mais alto 
de sua viagem. Como agir diante de 
uma situação dessas?
O executivo da Latam apontou que o 
valor mais alto na aviação não está 
em um mercado isolado. “O preço da 
carne, do arroz, da gasolina... o preço 
real, comparado a 2019, está muito 
mais caro. Na semana retrasada, por 
exemplo, o barril do querosene che-
gou a US$ 195. Isso é quase 130% a 
mais do que prevíamos. O combus-
tível sempre foi próximo a 30% do 
custo de uma companhia aérea, hoje 
está superior a 40%. E este é o prin-
cipal impacto no preço atualmente”, 
explicou.

TECNOLOGIA X ATENDIMENTO
A digitalização veio para ficar em to-
dos os setores do Turismo. Na avia-
ção, nas agências de viagens, nas 
TMCs, na hotelaria e também nos 
aeroportos e na forma como as pes-
soas estão viajando. Com a tecnolo-
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O FUTURO DA MOBILIDADE

Gervasio Tanabe (Abracorp), Edmar Bull (Abav-SP | Aviesp) e Fernando Santos (Abav-SP | Aviesp), 
nas pontas, mediaram painel com Paulo Henrique Pires, da Localiza, e Jamyl Jarrus, da Movida

Qual o futuro da mobilidade no Bra-
sil? O veículo se tornou um meio de 
transporte que passava uma sensa-
ção de segurança nos momentos de 
necessidade de distanciamento so-
cial. Agora enfrenta desafios, como o 
abastecimento, com a dificuldade de 
peças para a fabricação de automó-
veis, custos e inovação. Mas, diferen-
temente dos outros setores, retomou 
mais rápido e segue em uma recupe-
ração crescente.
“Tivemos uns dois meses de dor de 
cabeça, não sabíamos onde estacio-
nar aqueles carros parados. Mas o 
automóvel passou a ser o protago-
nista no negócio de viagem, o que 
fez com que a gente retomasse mais 
rápido. Temos estes desafios, mas 
é bom poder falar sobre retomada 
e perspectivas”, disse o diretor de 
Vendas da Localiza, Paulo Henrique 
Pires.
Com a queda do aéreo ao início da 
covid-19, algumas empresas e pes-
soas não pararam de se movimen-
tar e fizeram isso de carro, porque 
era a maneira mais segura. Diante 

disso, as empresas de locação de 
automóvel precisavam mostrar o 
que estavam fazendo em relação a 
protocolos e higienização, passan-
do confiança a seus consumidores. 
Também precisavam mostrar que 
tinham o produto que cada tipo de 
cliente precisava.
“Temos, sim, um desabastecimen-
to, o carro está mais caro, existe 
uma mudança na característica do 
veículo, mas temos de ensinar uma 
cultura para o cliente. Mostrar que 
o carro está um pouco mais caro, 
mas que temos diferentes produ-
tos para suprir suas necessidades”, 
explicou o diretor executivo de Ven-
das e Marketing da Movida, Jamyl 
Jarrus.

SUSTENTABILIDAE
Tema tão importante atualmente, 
a sustentabilidade é um assunto 
forte no setor de locação. Carros 
elétricos e híbridos são cada vez 
mais realidade e o futuro na indús-
tria, com alguns países adotando o 
uso mais rápido. No Brasil, a ques-

tão anda mais devagar. A Movida, por 
exemplo, possui mais de 600 carros 
elétricos, focando no cliente, que 
procura ser mais sustentável, mas 
também nas empresas que estão 
cada vez mais com agendas ESG.
“Precisamos olhar de outro jeito para 
os modelos de combustão. No entan-
to, não acontece com a velocidade 
que gostaríamos para o Brasil todo. 
Cada local tem suas especificidades, 
com diferentes características de 
eletrificação, por exemplo. Mas cre-
mos que vamos, em um curto espa-
ço de tempo, estar rodando com uma 
frota maior”, afirmou Jarrus.
Para Pires, o movimento é direcionar 
para o carro é elétrico, começando 
pelo híbrido, apesar de no País es-
tes modelos ainda serem mais ca-
ros. “Temos o etanol, que sustenta 
esse problema de ESG em curto pra-
zo, emite quatro vezes menos que a 
gasolina. Talvez possa não parecer 
vantajoso pela questão de preço, 
mas é importante em termos de sus-
tentabilidade. E, no futuro, migramos 
para os carros elétricos”, finalizou.
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9 ° FÓRUM ABRACORP
Gervasio Tanabe 
(Abracorp), Carolina 
Passarelli (Raízen), 
Anderson Wolff (Gol), 
Silene Coelho (Accor), 
Marina Shimada 
(Honda) e Augusto 
Bezerra (Localiza) Dentro do setor de Turismo, as via-

gens corporativas foram as mais 
afetadas com a pandemia de co-
vid-19 e as últimas a serem reto-
madas. Os gestores, durante esses 
dois anos, precisaram repensar suas 
funções e toda a gestão das viagens 
a trabalho de suas empresas. Como 
ficaram as políticas? O que mudou e 

o que ficou?
“Em termos de política, não altera-
mos nada, mas a diretriz mais im-
portante foi, de fato, voltar a viajar, 
pois precisamos rodar a economia. 
E isso foi muito importante. Viajar é 
muito seguro, nossos fornecedores 
já tinham e agregaram ainda mais 
protocolos. Então, precisamos voltar 
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à normalidade depois de tantos me-
ses e também precisamos voltar a 
viajar de forma inteligente”, pontuou 
a gestora de Viagens da Honda, Ma-
rina Shimada.
Em outras empresas, como a Raízen, 
de energia, estes dois anos de pan-
demia serviram para fazer uma série 
de transformações no modo de se 
viajar a negócios. A coordenadora de 
Mobilidade, Carolina Passarelli, con-
tou que, em 2020, a companhia abriu 
uma RFP para o mercado, trocou a 
agência e fez uma transformação 
digital em diversas frentes. Também 
mudou a ferramenta de reservas e de 
prestação de contas, com o objetivo 
de melhorar a experiência do usuário 
e a eficiência na gestão de custos.
“Já tínhamos uma política diferen-
ciada do setor, as viagens dentro das 
regras já eram auto aprovadas, en-
tão, estamos em uma fase de apri-
moramento, de tornar o processo 
mais automatizado para o viajante. 
Reduzimos para apenas um nível de 
aprovação quando o deslocamen-
to está fora da política, tivemos um 
viés muito grande no que diz respei-
to à proteção de dados do viajante, 
também revisitamos relatórios... não 
paramos. Diminuímos, sim, o núme-
ro de viagens, apenas uma empresa 
do grupo manteve níveis normais de 
deslocamento, mas focamos muito 
nos protocolos e pensamos nas via-
gens de bleisure, contemplando-as 
na política, visando, também, ao mo-
delo híbrido”, disse Carolina.

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
O canal de distribuição é importante 
para mostrar para o cliente as melho-
res ofertas, voltadas as suas neces-
sidades e demandas. É lá que o via-
jante vai escolher a passagem, hotel, 
carro e outros serviços que mais vão 
fazer sentido a sua viagem corpora-
tiva. Neste sentido, o fornecedor tem 
de saber como trabalhá-lo.
“Nosso papel é fortalecer este canal, 
fazer com que ele consiga se desen-

volver, estar mais profissional e ofe-
recer as melhores ofertas possíveis. 
Esta ferramenta tem de estar pre-
parada e ir além das ofertas que o 
viajante está precisando. Ele vai de 
um ponto para outro, mas também 
necessita de outros tipos de expe-
riência. Cabe a nós, fornecedores, 
estarmos mais próximos e trazer-
mos experiências diferentes para o 
usuário e também para o agente e 
TMC poder oferecer para o seu via-
jante”, exemplificou o diretor regio-
nal de Vendas da Localiza, Augusto 
Bezerra.

RELAÇÃO CUSTO X CLIENTE
Preços lá no alto, inflação, juros, va-
lor do querosene de aviação 130% 
acima da média... estes são alguns 
dos problemas que não só a avia-
ção enfrenta, mas diversas outras 
indústrias. Como explicar para o 
cliente a alta dos preços?
“É preciso pensar na composição 
exata desses custos. Não pensar 
somente em repassar essa inflação 
e, sim, equalizar isso. O quanto es-
tamos oferecendo e aportando de 
valor e o quanto o cliente valoriza 
isso também. Essa questão nos co-
loca à prova e nos mostra um novo 
caminho. A provocação que vem é 
em como mostramos isso para o 
cliente, lembrando que é sempre 
importante ser muito transparente”, 
disse a diretora de Vendas Mice da 
Accor, Silene Coelho.
No setor aéreo, é preciso compreen-
der que, atualmente, a QAV detém 
50% da cadeia de custo – porcen-
tagem esta que, antes da guerra na 
Ucrânia, girava em torno de 30%. 
“Não temos como absorver um 
custo desse. É um problema da in-
dústria da aviação. Para a sobrevi-
vência, continuidade dos negócios, 
é preciso repassá-lo para o preço. É 
uma realidade hoje e não sabemos 
até quando será assim”, afirmou o 
gerente de Vendas da Gol, Anderson 
Wolff.
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Celso Guelfi, 
presidente da 

GTA Assist

PELOS CORREDORES DA ABAV TRAVELSP

“A feira do ano passado foi uma fei-
ra de emoção, a deste ano já é uma 
de negócios. Em outubro de 2021, as 
pessoas vieram com muita vontade 
e emoção, o momento estava come-
çando. Agora, vejo tanto agentes de 
viagens quanto passageiros já mais 
confiantes e seguros para viajar”, 
disse o presidente da GTA Assist, 
Celso Guelfi, sobre a primeira edição 
da Abav TravelSP.
De acordo com Guelfi, com as bar-
reiras e restrições de viagens cain-
do, vai aumentando a confiança e o 
mundo começa a voltar ao normal, 
com as pessoas querendo, mais do 
que nunca, viajar. Com essa retoma-
da, e a exigência de muitos países de 
um seguro viagem, fora a conscienti-
zação dos próprios viajantes sobre a 

A Abav TravelSP reuniu 182 marcas 
espalhadas por 108 estandes de em-
presas que realizaram ações tanto 
dentro da feira quanto fora dela. 

GTA REALIZARÁ TREINAMENTOS PRESENCIAIS
importância de ir coberto, o share de 
mercado da empresa vem melhoran-
do muito.
Em março de 2022, a GTA alcançou 
88% da receita do mesmo mês de 
2019, pré-pandemia. Agora, ao final 
de abril, a companhia conta que já 
retomou 100% dos níveis, em termos 
de receita, de três anos atrás. Em 
números de passageiros o montan-
te ainda não é o mesmo de abril de 
2019, mas, segundo Guelfi, o cami-
nho, é positivo.

ACADEMIA GTA
Uma ação em que a empresa apos-
ta muito é a Academia GTA. Lançada 
no primeiro semestre de 2020, até 
o momento já foram quase 15 mil 
agentes de viagens capacitados de 

maneira on-line. Por meio de uma 
plataforma, a companhia seleciona 
100 profissionais de uma região e os 
treina, conforme as necessidades e 
demandas de cada mercado.
O que será feito agora são treina-
mentos presenciais em diferentes 
Estados. Para os próximos três me-
ses, a GTA conta com oito capacita-
ções agendadas, sendo uma no Hot 
Beach, em Olímpia (SP), na próxima 
semana, uma em salvador, duas no 
Paraná e outra no Rio Grande do Sul.
“Nós convidamos os agentes de via-
gens da região, levamos para um 
resort e passamos três dias entre 
treinamentos e uma boa conversa. É 
um conceito bem eficiente, e o mo-
delo da Academia, virtual, continua”, 
contou Guelfi.
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Augusto Bezerra 
e Paulo Henrique 
Pires, da LocalizaLOCALIZA LEVA PROPOSTA DE ESG

A Localiza mostrou em seu estande 
na feira suas soluções para o setor, 
levando suas mensagens de ESG 
que orientam a operação. Entre as 
iniciativas criadas para atender as 
necessidades dos clientes está a Lo-
caliza Fast, ferramenta 100% digital e 
touchless de aluguel de carros, que 
vai desde a reserva até a retirada do 
carro, aberto com apenas um clique 
no celular. O serviço está disponível 
em 45 agências da companhia espa-
lhadas pelo País.
Durante a Abav TravelSP, os visi-
tantes puderam conhecer o Bolt EV 
2020, carro elétrico que faz parte do 
portfólio da empresa, como proposta 
para oferecer a experiência de dirigir 
um veículo dessa categoria e que foi 
incorporado à frota após a identifica-

ção de interesse das pessoas em vi-
ver a experiência de dirigir um elétrico. 
“Estamos juntos das agências e 
agentes de viagens nesta retomada, 
querendo gerar cada vez mais valor 
nessa parceria. A locação de carros 
é uma oportunidade de receita adi-
cional, ofertando ainda um meio de 
mobilidade com flexibilidade, segu-
rança e uma experiência de viagem 
completa e personalizada para o 
cliente”, contou o diretor de Vendas 
da empresa, Paulo Henrique.

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
Uma das novidades apresentadas 
pela locadora na feira foi o programa 
Neutraliza, que visa colaborar para o 
enfrentamento das mudanças climá-
ticas. Para isso, os clientes são con-

vidados a se juntarem à companhia, 
compensando as emissões geradas 
durante suas jornadas de mobilida-
de.  
Atualmente, o programa de ESG da 
Localiza está estruturado em três 
pilares: mobilidade sustentável; edu-
cação e empreendedorismo para 
a transformação social; e cultura e 
governança de classe mundial. Em 
cada um deles, a companhia traba-
lha temas prioritários que endere-
çam questões, como a neutralização 
de gases de efeito estufa, eficiência 
hídrica e energética, geração própria 
de energia solar, gestão de resíduos, 
diversidade e inclusão, desenvolvi-
mento e retenção de talentos, segu-
rança no trânsito, além dos progra-
mas de ética e integridade.
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Jamyl Jarrus, 
da Movida

MOVIDA APOSTA EM FROTA RENOVADA E SUSTENTABILIDADE
A Movida vem apostando fortemen-
te em ofertar uma frota cada vez 
mais renovada. Dentro da estratégia 
da empresa de locação de carros, a 
companhia foca em oferecer veícu-
los novos, além de soluções na pan-
demia e produtos sustentáveis.
Há um ano e três meses lançou o 
Movida Cargo, pensado para atender 
a parte do delivery de empresas de 
e-commerce, uma vez que as com-
pras on-line cresceram muito com a 
pandemia de covid-19.
“Vimos uma oportunidade, com todo 
mundo comprando virtualmente e as 
companhias tendo de entregar mui-
to mais em volume. Com isso, elas 
teriam de ter uma melhora de frota, 
mais confiável, que não quebrasse, 
por isso, um carro zero quilômetro 
faz todo o sentido. No entanto, não 
é todo mundo que tem esse inves-
timento para dispor, ainda mais no 
meio da crise, por isso pensamos 
nesta solução”, explicou o diretor 

executivo de Vendas e Marketing, 
Jamyl Jarrus.
 
CARROS ELÉTRICOS 
E SUSTENTABILIDADE
Um ponto reforçado por Jarrus tam-
bém foi a questão da frota de carros 
elétricos e o impacto (ou, na verdade, 
o não impacto) disso no meio am-
biente. A empresa vem investindo em 
modelos do tipo, quando começou 
a desmistificar e apostar no uso do 
automóvel elétrico no Brasil há dois 
anos.
“Toda a parte de infraestrutura e 
eletrificação no País ainda é muito 
incipiente e há muito para melhorar, 
mas, quando iniciamos, havia mais 
ainda para se fazer. Fizemos parce-
ria com a Nissan para o modelo Leaf, 
estamos trazendo outros, como o 
Mini Cooper e o 500, da Fiat. Esta-
mos dando passos mais largos e te-
mos visto também o cliente olhando 
e consumindo mais esse tipo de pro-

duto, se sensibilizando com a sus-
tentabilidade. Nós, como locadora 
de carros, que geramos pegada de 
carbono, entendíamos que tínha-
mos de ter um produto limpo. Que 
é o carro elétrico”, conta.
Segundo o executivo, a gama de 
veículos da companhia vai desde 
o de combustão, com mais de 90% 
da frota sendo abastecida com eta-
nol, gerando energia mais limpa, 
passando pelo híbrido, menos po-
luente e com consumo mais bai-
xo, chegando, agora, em uma frota 
mais forte de elétrico.
“O cliente pessoa física ainda vai 
levar um tempinho, mas o corpora-
tivo já chegou lá. Muitas empresas 
precisam de certificação de seus 
produtos, precisam focar na sus-
tentabilidade, principalmente por 
conta de ESG. Então, não ter essa 
pegada de carbono no carro para 
essas companhias é importante”, 
concluiu.
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A Orinter realizou, após o primeiro 
dia de Abav TravelSP, o Conexão Ala-
goas Orinter, que teve como objetivo 
conectar o destino com os agentes 
de viagens e a própria operadora. O 
jantar contou com a participação de 
representantes de hotéis alagoenses 
e agentes de todo o Estado de São 
Paulo.
“Alagoas é muito mais do que um 
destino e dá para ficar muito mais 
do que sete dias. É uma opção para 
lua de mel, para viagens de aventu-
ra, um Estado voltado para todo os 
públicos, para a melhor idade, para 
famílias... É um dos destinos mais 
procurados no nosso sistema, top of 
mind das nossas buscas. Além dis-
so, também vamos investir muito em 
bloqueios para Alagoas, com todas 
as companhas aéreas, para poder 
agregar e trazer mais essa possibili-
dade”, explicou o diretor de Produtos 
da empresa, Daniel Firmino.
Firmino contou ainda que, com os 

bloqueios, a operadora quer entregar 
para o viajante não somente um úni-
co preço, mas valores “a partir de”, 
deixando com que ele escolha a for-
ma e o momento que quer viajar, seja 
qual for o nível. “Alagoas é um des-
tino que vai para todos os públicos, 
do público A, ao C, D e E. Queremos 
trazer essa experiência para o agen-
te poder atender o cliente da melhor 
maneira possível”.

PRESENÇA NA FEIRA
De acordo com o diretor da Orinter, 
Roberto Sanches, aproximadamente 
35% da força de vendas da operado-
ra está registrada no interior de São 
Paulo. Por isso, para a companhia, é 
fundamental estar presente na Abav 
TravelSP.
“E, mais importante do que isso, é a 
retomada em relação ao contato fí-
sico com os agentes. Estar lá é uma 
obrigação e respeito aos profissio-
nais que nos prestigiam. Hoje, dis-

Daniel Firmino, Jorge Souza e 
Roberto Sanches, da OrinterORINTER CONECTA ALAGOAS COM AGENTES

ponibilizamos, além dos embarques 
em Guarulhos e em Congonhas, para 
destinos domésticos, também os 
aeroportos regionais, como Ribeirão 
Preto e São José do Rio Preto, além 
do Triângulo Mineiro, que é uma par-
te importante com o interior de SP. 
Então, embarques regionais também 
são priorizados para nós com nos-
sos bloqueios e produtos”, finalizou 
Sanches. n
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FLASHES
ABAV TravelSP

Adriane Barbosa, Ricardo Café, Marcia Souza, Ronald 
Neves, Nayara Correa e Leandro Valentini, da Agaxtur

Camila Radulenco, Arthur Michelazzo, Mariana Saul, 
Thiago Stoianov e Jair Junior, da Interep

Camila Zucoloto, Karen Schmidt e Viviane Amadei, do BWH Hotel Group

Catia Schick e Rosa Shida, da United Airlines

Danillo Barbizan, da Delta, e Juarez Cintra Neto, da Ancoradouro, 
com Diogo Elias e Camila Belinelli, da Latam Brasil

Agenor Bertoni, Celso Guelfi e Gelson Popazoglo, da GTA

Alexandre Zubaran, Alexandre Diaz, Bruno Zuardi, Naime 
Rocha, Rodolfo Soares e Perla Souza, da Enjoy

Ary Xaxier, da Easy Travel Shop, entre Daniel Firmino, 
Roberto Sanches e Jorge Souza, da Orinter
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FLASHES
ABAV TravelSP

Dayana Abrantes, da Gol, e Paulo Cruz, da Air France-KLM

Gabriel Aparicio, Thiago de Assis, Claudia Brito, Wagner Figueiredo, 
Douglas Pinto e Marcio Querobim, da Coris

Gervasio Tanabe, da Abracorp, Jahy Carvalho, da Quickly Travel, 
Daiana Moreira, da Abracorp, Rogério Rodrigues, da Quickly Travel, e 
Marcelo Oliveira, da CMO Advogados

Guilherme Alcorta, da PANROTAS, entre Danillo 
Barbizan e Juliana Paulo, da Delta

Ignacio Palacios, Pedro Silva, Gustavo Carvalho, 
Ivan Mauro e Bruno Cordaro, da MSC Cruzeiros

Diego Parodi, Corina Zambre, Juan Pablo Padial, Alejandro Apaolaza, 
Debora Calore, Paula Fariña, Ariel Fernández, Natalia Pisoni, Rubén 
Aguilera e Flavio Sanguinetti, da Argentina

Flavia Cruz e Alexandre Badial, da New Age

Flavio Louro, Eder Jeremias, Renata Rocha, Edvaldo 
Ferraz e  Moises Santos, da E-HTL
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FLASHES
ABAV TravelSP

João Fernandes e Fabiana Lima, do Airmet Club

João Gonçalves, Ludmila Vieira e André Mercanti, da Norwegian

Jorge Souza, Hian Callegari, Camila, Ricardo Dias, Claiton Armelin, 
Deomar Assunção, Marcos Rentes e Davi Liam, da Squad

Juliana Assumpção, Fernando Santos e Kelly Castange, da Abav-SP I Aviesp

Larissa Pavão, Fernanda Toledo, Marcio Nogueira e 
Marcelo Piccirilli, da HotelDo (Decolar)

Magda Nassar, da Abav Nacional, e Fernando Santos, da Abav-SP I Aviesp

Mariana Campbell, da Chancetour, com Patricia Morais, Karla Tanaka, 
Priscila Zarichta e Lucas Alves, da Integração Trade

Mariana Carvalho, Isabela Souza, Verônica Prado, Jessé Guimarães, 
Rodrigo Granghelli, Rafael Canalli, Paula Dias, Mauro Batista, Carla 
Manieri, Fernando Lermi e Frederico Ribeiro, da Flytour
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FLASHES
ABAV TravelSP

Mariana Godoy, Remy Ponso, Robert van Oorscht, Carlos 
Augusto, Victor van Oorscht e Carlos Gimenez, da BestBuy

Paulo Henrique Pires, da Localiza

Ramon Munhoz, Marcos Menezes, Janaina Vieira, Isabel 
Indolfo, Marcela Luize e Fabio Santos, da Abreu

Raphael de Lucca e Karina Nascimento, da Copa Airlines

Phillip Machado, Josiani Silva e Roger Baggio, da Europlus

Marianna Alcorta, do Gray Line Argentina, e Natalia Pisoni, do Inprotur Argentina

Mauricio Anias, da Diversa

Najene Croda, Erica Andrade e Mariana Medeiros, do Meliá
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FLASHES
ABAV TravelSP

Renato Alves e Renato Kido, da ViagensPromo

Rodrigo Sienra, Claudia Pinheiro e Fabrizio Cavallini, da CVC Corp

Rodrigo Vaz e Marcio Lima, da GJP

Thyago, Edvan Araújo, Bianca Schimpl, Rafael 
Diogo e Taísa Macedo, da Latam Brasil

Vaucir Teixeira, Joaquim Oliveira, Carlos 
Alberto Rebolla e Carlos Gonçalves, da Azul

Rene Amorim, da PANROTAS, com Luís Silva, 
Akash Kapuriya e Fabio Silva, da Satguru

Ricardo Sidaras, da PANROTAS, com Loris Tedeschi, da Agentcars

Rodrigo Ramos, coordenador de Turismo do Estado de SP, Guilherme 
Alcorta, da PANROTAS, Fernando Santos, da Abav-SP I Aviesp, Bruno 
Waltrick, da Maiorca, e Edmar Bull, da Copastur
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Já imaginou vivenciar uma aventura e construir memórias inesquecíveis? Uma viagem de carro pelos Estados Unidos 
em família pode proporcionar inúmeras experiências e memórias. A Alamo Rent a Car, empresa especialista em 
oferecer tarifas reduzidas de aluguel de carros, elegeu 5 destinos impressionantes no território norte-americano que 

são facilmente acessíveis de carro e que surpreendem crianças de todas as idades. 

1 - Parque Nacional do Grand Canyon
A 370 quilômetros do Aeroporto Internacional de Phoenix Sky Harbor, o Grand Canyon ostenta uma das paisagens naturais 
mais icônicas do país para caminhar, acampar e tirar fotos. É possível ir até o Lago Powell em um passeio de carro e ainda 
alugar uma casa flutuante. 

2 - Estrada na costa do Pacífico
A lendária rodovia da Califórnia começa no Parque Estadual Año Nuevo, onde é possível apreciar os animais em seu habitat 
natural. Durante o passeio, conheça a cidade de Santa Cruz, popular pelos talentos do surf. Aproveite para ver lontras e 
peixes no Aquário de Monterey Bay, tudo a poucos quilômetros do Aeroporto Internacional de San José. 

3 - Yellowstone e Grand Teton
De maio a outubro, os visitantes podem ter o privilégio de observar búfalos, cervos, ursos, coiotes e muitos outros animais 
em um passeio por Yellowstone e Grand Teton. Dizem que o inverno é a estação perfeita para uma excursão de trenó em 
busca de alces, que realizam um verdadeiro espetáculo em meio à natureza. 

4 - Nova York
Nova York é mundialmente famosa e não por acaso. A cidade dispõe de entretenimentos emblemáticos, como o Central 
Park, a ponte do Brooklyn, a Times Square e a Estátua da Liberdade. 

5 - Walt Disney World Resort
A apenas 30 quilômetros do Aeroporto Internacional de Orlando, o Walt Disney World Resort é expert quando o assunto 
é diversão em família. Visitar o Castelo da Cinderela, degustar sabores únicos no Epcot ou surfar em ondas de até dois 
metros no Typhoon Lagoon, é apenas uma parte pequena da infinidade de atrações disponíveis. 

Compromisso com a segurança 
A Alamo Rent a Car se destaca pelo serviço de limpeza completa para proporcionar o máximo de segurança aos seus 
clientes. Lavagem, aspiração e desinfecção são implementadas em todos os pontos de contato dos automóveis. Acesse 
www.alamo.com/ e tenha em mãos as últimas ofertas e todos os protocolos para viajar com confiança. 

ALAMO: CINCO GRANDES DESTINOS DOS ESTADOS 
UNIDOS PARA VIAJAR DE CARRO COM CRIANÇAS 

PATROCINADO



22 PANROTAS — 9 a 15 de maio de 2022

PROMOÇÃO 
DE TALENTOS

Reestruturação
Filip Calixto

Aline 
Mafra

Douglas 
Cabrera

Ana 
Carolina 
Rocha

A já programada – e concretizada 
no início deste mês – saída de Dio-
go Elias da diretoria de Marketing 
e Vendas da Latam Airlines Brasil 
gerou um efeito cascata de promo-
ções internas no departamento. A 
empresa aproveitou profissionais 
que já estavam dentro da estrutura 
em substituições capazes de re-
compor o time, agora sob gestão de 
Aline Mafra, que era gerente sênior 
de Estratégia Comercial e ascendeu 
à função exercida por Elias até o fi-
nal de abril.
Desde 2005 no grupo, Aline agora 
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Bruna 
Harumi

tem um novo desafio em perspecti-
va e para o seu lugar um novo exe-
cutivo já adaptado ao time. Douglas 
Cabrera, atual coordenador sênior 
de Gestão Comercial da companhia 
aérea, foi o escolhido para assumir 
a cadeira.
Também nesse conjunto de promo-
ções, Camila Belinelli, que atuava 
como gerente de Canal de Vendas 
da Latam Airlines Brasil, já assumiu 
a nova função e agora é a nova ge-
rente sênior de Canal de Vendas.
Já Bruna Harumi, atual analista sê-
nior de Gestão Comercial, foi pro-
movida à posição de coordenadora 
de Gestão Comercial. E, por fim, Ana 
Carolina Rocha, atual coordenadora 
de Canal de Vendas da empresa, foi 
promovida à posição de coordena-
dora sênior de Canal de Vendas. n

SUA CARTEIRA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

*Específico para coberturasde adicional COVID-19.
O desconto de 60% é exclusivo para pessoas

vacinadas com duas doses ou dose única
da vacina contra a COVID-19 que irão viajar

após 30 dias de vacinadas, com apresentação
do comprovante de vacinação contendo

QR Code. Para maiores informações sobre
regras e condições, consulte nosso site.

Mega promo

*Específico para coberturasde adicional COVID-19.

60%
DE DESCONTO*60%

AGORA COM

vale     desconto+

NOSSO NEGÓCIO
É CUIDAR DE PESSOAS

www.gtaassist.com.br
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Daniel 
de Almeida e 
Camila Belinelli
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TECNOLOGIA COMO ALIADA
No início de 2020 aconteceu algo inespera-
do. Um vírus que se espalhou globalmente, 
causando uma pandemia e, literalmente, 
paralisando o mundo todo. Entre os se-
tores mais afetados? O Turismo. Em seus 
diferentes segmentos, as viagens corpora-
tivas foram impactadas ainda mais.
Após dois anos de muitos medos e incer-
tezas, o mercado finalmente volta a reagir 
e, gradualmente, mostra sinais de recupe-
ração. Alguns setores nunca pararam com 
suas viagens a negócios, mas, muitos, ti-
veram de paralisar por completo ou trans-
formar a maneira como viajam.
De acordo com dados do Levantamento de 
Viagens Corporativas, realizado pela Ala-
gev em conjunto com a FecomercioSP, em 
2021, a indústria de viagens a trabalho fa-
turou R$ 48,6 bilhões. O número represen-
tou uma alta de 46% em relação a 2020. Já 
em janeiro deste ano, as atividades ligadas 
às viagens corporativas registraram fatu-
ramento de R$ 4,86 bilhões, um aumento 
de 91,6% na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Ainda há um lon-
go caminho a ser percorrido, mas os sinais 
são positivos. 
“Estamos vendo uma expectativa, uma 
retomada. Tanto das viagens, quanto dos 
gastos. Também estamos percebendo 
uma migração destes gastos. Hoje, o co-
laborador precisa gastar com testes de 
covid-19, com máscaras, com álcool gel. 
Mas tudo também muda de um dia para o 
outro. Por isso, é muito importante as em-
presas se adaptarem para esse sistema de 
mudança”, afirma o diretor da SAP Concur 
para América Latina, Denis Tassitano.
Neste ambiente de constantes alterações, 
é preciso estar preparado para o dinamis-

EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS

MANTENEDORES ALAGEV

www.alagev.org | Edição 53 – 9 de maio de 2022
Parte integrante da Revista PANROTAS

Denis Tassitano, 
da SAP Concur
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mo. Tassitano cita que custos que an-
tes não existiam, passaram a existir 
– como os de testagem. Sendo obri-
gatório ou não, pode ser que o viajan-
te corporativo se sinta mais seguro e 
queira fazer o teste, o que acaba en-
trando nas despesas da organização. 
Isso faz com que as corporações se 
adequem a cada funcionário e pesqui-
sem, não só o mercado, mas também 
como cada um dos viajantes quer ser 
tratado.
 
MUDANÇAS CONSTANTES
Com essas mudanças que não pa-
ram de surgir, a gestão de viagens e 
despesas também sofreu transfor-
mações. Como agir para preparar o 
futuro deste gerenciamento? Quais 
dificuldades envolvem as questões do 
dia a dia de quem cuida disto dentro 
das empresas?
“O principal desafio é ter uma platafor-
ma e/ou política que são adaptáveis 
de maneira ágil. Agilidade é o nome 
do negócio, conseguindo se adaptar 
tanto ao cenário externo quanto ao in-
terno para fazer as mudanças. Se não 
tiver agilidade, inclusive, pode ser que 
as alterações ocorram tarde demais. 
Por isso, o grande obstáculo é conse-
guir atender os colaboradores da me-
lhor maneira e com rapidez”, aponta.
Dentro disso, as políticas de viagens 
precisam ser avaliadas semanalmen-
te, precisam ser revistas e repensa-
das. Não podem ser engessadas e, 
muito menos, deixadas para serem 
checadas anos depois – este legado 
com certeza a pandemia deixou para 
trás. Além disso, escutar o colabora-
dor, pegando feedbacks constantes, é 
imprescindível. 

TECNOLOGIA É ALIADA
Sempre se fala que a tecnologia não 
é o fim, é o meio. Ela não será capaz 
de substituir o toque humano, a con-
sultoria, as análises de um profissio-
nal experiente do setor, mas recursos 
tecnológicos estão aí para auxiliar 
nesta velocidade mencionada por De-
nis Tassitano. São grandes aliados do 
dia a dia do gestor de viagens, do res-
ponsável pelo financeiro das empre-
sas e da retomada e continuidade dos 
negócios. 

“Um grande diferencial da tecnologia 
é justamente prover essa agilidade. 
Não adianta passar o que você tem 
do analógico para o digital pura e 
simplesmente. É necessário ter tec-
nologia que suporte de maneira ágil. 
Quando a pandemia teve início, as 
empresas que não tinham uma pla-
taforma tecnológica para apoiar ti-
veram mais dificuldade. E isso agora 
está mais crítico ainda”, diz.
É por meio da tecnologia, inclusive, 
que é possível reduzir custos e pre-
venir fraudes com despesas corpora-
tivas. Causadoras de profundos pre-
juízos nos balanços das companhias, 
no entanto, as adulterações nos re-
gistros dos gastos em viagens cor-
porativas são evitadas não somente 
por meio de recursos tecnológicos, 
mas, também, por meio de cultura.
“As fraudes só podem ser prevenidas 
por meio de educação, juntamen-
te com tecnologia. A fraude vem de 
caráter, de muito antes de a pessoa 
entrar na empresa. Vivemos em um 
país corrupto, não ocorre somente no 
governo, mas também na iniciativa 
privada. E, para isso, tem tecnologia 
que inibe. Em um volume grande de 
despesas, sem um sistema para isso, 
a empresa não consegue identificar, 
passa despercebido”, explica o dire-
tor da SAP Concur para América La-
tina.

E AS TENDÊNCIAS?
“Tendência é a mudança. Mudança é 
o que veio para ficar. Diversos Esta-
dos lidando de maneira diferente com 
esse cenário, assim como países e as 
próprias empresas e viajantes. Uns 
querem viajar e outros não. Uns que-
rem usar máscara, outros não. E te-
mos de respeitar. A única certeza que 
temos é a da mudança e temos de 
saber lidar com ela”, conta Tassitano.
Diante disso, as empresas terão de 
ter paciência com os viajantes, olhar 
para o lado humano, para a adapta-
ção de cada um. As viagens passa-
ram a ficar mais arriscadas no sen-
tindo de maior número de cuidados 
que devem ser tomados. Mas o pre-
sencial voltou e não há mais como 
fazer tudo ser remoto. “O ser humano 
é um ser social”, finaliza. n
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