
ANO 30  |  1.529 | 18 A 24 DE JULHO DE 2022 www.panrotas.com.br 

Brasileiros querem tirar férias fora de casa, 
mas agentes de viagens são desafiados a 
encontrar alternativas para amenizar o 
impacto do alto preço dos bilhetes aéreos

A MATEMÁTICA 
PARA VIAJAR
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Pouco tempo atrás estávamos buscando razões para voltar a voar de forma segura. Gastamos bolas 
de cristal em busca de respostas sobre como seria a retomada. Tempos difíceis aqueles em que não 
se via a luz no fim do túnel. 
Apesar de ter sido um dos setores mais impactados pela pandemia, o Turismo dependia de respostas 
que ele mesmo não podia entregar para poder voltar à normalidade. A indústria fez o que pode, se or-
ganizou para mitigar os efeitos da crise global e o fez, na medida do possível.
A união do setor privado no Turismo do Brasil é uma de nossas maiores armaduras frente a crises e, 
por mais que isso tenha acontecido com tanto esforço durante todo período de pandemia, não era o 
suficiente. Precisávamos de leitos, vacina, consciência popular, líderes políticos que jogassem a favor 
e tantas outras variáveis inerentes a nossos esforços. 
Agora está difícil falar que ainda estamos em pandemia ainda que saibamos que o status oficial da Or-
ganização Mundial da Saúde todavia seja esse. Nossos problemas são outros, e louvemos, pois nada 
pode ser pior do que os desafios dos idos (e que fiquem bem distantes) 2020 e 2021.
Inflação, câmbio alto, um mês sem conseguir emitir vistos para o México, quase seis meses de guerra 
no leste europeu e a escalada da tarifa aérea são as pedras no sapato do profissional de Turismo no 
momento, sem contar as de costume, como segurança digital em tempos de golpes cibernéticos.
Mas temos um abrigo nessa tempestade. Em meio a tantas previsões feitas quando ninguém saía 
de casa, a da demanda reprimida era verdadeira. O brasileiro quer, precisa e vai viajar.  Está na cesta 
básica da classe média. Os aeroportos estão cheios, as rodoviárias estão cheias, as locadoras estão 
lidando com a pouca oferta de carros.  
Quando o produto viagem entra na cesta básica do consumidor, a vida do profissional de Turismo é 
facilitada. Se o cliente chega decidido a tirar umas férias, a realizar um sonho, basta o consultor fazer 
o melhor possível com o orçamento que lhe é apresentado, pois a questão não é se ele vai viajar, e sim 
quando e para onde. 
A curva de viagens seguirá em ascensão, vem aí um verão que promete e, nós, da PANROTAS, segui-
mos em busca de entender o dia a dia da indústria, focados na distribuição de produtos e serviços, 
para dar a você, profissional de Turismo, dicas para evoluirmos juntos. 
Nesta edição, nos dedicamos a mostrar que, se não existe milagre em relação aos preços da passa-
gem aérea, há pelo menos maneiras de contornar a situação, por mais difícil que seja. Também para 
relembrar que o pior já passou, que os problemas de hoje não são nem problemas comparados com 
o calvário do isolamento social e que o universo conspira a nosso favor quando estamos otimistas e a 
fim de ajudar cliente, fornecedor e indústria.  

CAMINHOS PARA OS 
NOVOS DESAFIOS

Rodrigo Augusto Vieira
Editor

rodrigo@panrotas.com.br

Editorial
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Mercado
Rodrigo Vieira

A PANROTAS, com ajuda de 
dados oficiais e da asses-
soria técnica da Abear, fez 
uma avaliação dos motivos 

pelos quais a passagem aérea está 
tão cara no Brasil. Alta do combus-
tível de aviação, inflação e custo 
Brasil, alta do dólar, grande de-
manda doméstica, oferta interna-
cional limitada, problemas de mão 
de obra são as principais razões 
pelos preços tão altos praticados 
no mercado. 
É a tempestade perfeita, e as pre-
visão não são mais animadoras. 
Os bilhetes devem continuar caros 
nos próximos meses. No Fórum 
PANROTAS 2022, o presidente da 
Latam, Jerome Cadier, afirmou que 
essa alta de preços deve continuar 
por um tempo e que mesmo assim 
as empresas aéreas ainda esta-
vam operando deficitárias. 
No mês passado, no IPW, em Or-
lando, o vice-presidente da United 
Airlines na América Latina, Alex 
Savic, afirmou que, por causa do 
impacto das tarifas altas, destinos, 
empresas e governos teriam de ser 
criativos e investir em formas de 
financiamento das viagens, algo 
que no Brasil já conhecemos bem, 
a começar pelos parcelamentos 
em até 12 vezes, pagamento em 

COMO VOAR 
EM CÉUS 
CAROS

http://www.panrotas.com.br/aviacao/distribuicao/2022/07/por-que-a-passagem-aerea-esta-tao-cara-no-brasil-entenda_190521.html
http://www.panrotas.com.br/aviacao/distribuicao/2022/07/por-que-a-passagem-aerea-esta-tao-cara-no-brasil-entenda_190521.html
http://www.panrotas.com.br/aviacao/distribuicao/2022/07/por-que-a-passagem-aerea-esta-tao-cara-no-brasil-entenda_190521.html
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boletos, pagamentos antes da via-
gem e pagamentos com mais de 
uma forma (dinheiro e cartão de 
crédito, por exemplo).
Obviamente, essa situação atra-
palha a vida do agente de viagens. 
Nem todo mundo consulta um pro-
fissional já com destino definido e 
as passagens aéreas são o ponto 
de partida para grande parte dos 
clientes.  
"Minha venda sempre começa pelo 
aéreo. É a passagem que vai defi-
nir destino, roteiro e, consequente-
mente, perfil da viagem", relata o 
consultor de viagens Carlos Velas-
so, da Globotur JK, de Fortaleza. 
"Obviamente nosso trabalho está 
sendo impactado devido ao alto 
preço do aéreo, mas se há uma 
boa notícia nisso tudo é que os 
clientes fazem questão de viajar. 
Fazem menos viagens por ano, vão 
a destinos mais baratos, dão seu 
jeito, mas embarcam."
De fato, o alto preço ainda não im-
pediu o viajante de apostar em re-
venge travel, bleisure, viagens de 
bem-estar, férias com a família, 
viagens corporativas essenciais, 
busca pela natureza, visitas a pa-
rentes e volta a seus destinos fa-
voritos. 

"NÃO HÁ MILAGRE"
E se o agente de viagens é o profis-
sional ideal para ajudar o consumi-
dor em diversos aspectos de sua 
compra, nesta trama ele se vê de 
mãos atadas. "Faço o que posso 
para ajudar meus clientes a com-
prar com bom custo-benefício, 
mas esse é um assunto que foge 
da minha alçada. Tem vezes que 
me sinto até culpado, mas não há 
milagre. Explico que é uma conjun-
tura internacional, consequências 
econômicas e políticas. Minhas 
orientações não se estendem mais 
do que o básico: antecedência, 
flexibilidade e utilização dos pro-
gramas de benefício, como milhas 
e pontuação de cartão de crédito", 
lamenta o agente Daniel Maciel, do 
interior de São Paulo.
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DIMINUIR OUTROS CUSTOS
Compensar o alto preço do aéreo 
com outros itens do pacote tam-
bém é uma sugestão que os agen-
tes devem dar para que o preço 
final da viagem não fique tão alto. 
Em viagens internacionais, acom-
panhar o câmbio para compra de 
moeda local, fazer mapeamento 
de atrações, buscar hospedagem 
com café da manhã e boa locali-
zação são algumas das dicas de 
Karla Tanaka, da Giro Pelo Mundo 
Viagens e Integração Trade.
"Busco diminuir um pouco o im-
pacto global da viagem, já que não 
consigo fazê-lo com o aéreo. Con-
sidero uma viagem econômica no 
Exterior por cerca de US$ 50 por 
dia em média. Nesses casos, mi-
nha orientação é de buscar hospe-
dagens com café da manhã e cen-
tralizadas, de maneira que facilite 
os meios de locomoção e haja su-
permercado próximo. Encorajo até 
os que gostam de cozinhar a bus-
car hospedagens independentes e 
ter experiência com os ingredien-
tes locais", sugere a profissional. 
Comprar dólares gradualmente, 
traçar um planejamento financei-
ro, definir o roteiro com um es-
pecialista e comprar e mapear as 
atrações antes de comprá-las são 

Jerome Cadier

Karla Tanaka, da Giro Pelo Mundo e Integração Trade
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outras de suas recomendações. "Há dias em 
que passeios e ingressos estão com descon-
tos e até gratuitos. Embarcar para o destino 
com ingressos já comprados com o agente 
também é sempre sinônimo de economia e 
possibilidade de parcelamento”, completa 
Karla.

JORNADAS MAIS LONGAS
Voos com conexão muitas vezes acabam 
sendo alternativas às rotas diretas, que po-
dem ser mais caras, quando as opções são 
colocadas à mesa. "Aqui em Fortaleza temos 
voos diretos para a Europa com a Air France- 
KLM ou Tap, mas muitas vezes fazer via São 
Paulo ou outro local está mais em conta, e 
ainda há esperança de reacomodação e rea-
lização do voo direto sem maiores encargos", 
indica Carlos Velasso.
Conexões em outros países das Américas e 
até de outros continentes também devem ser 
consideradas para economizar não dinhei-
ro como tempo também, em logísticas mais 
convenientes. 
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OLHO NA BAGAGEM
Com o câmbio tão alto no Brasil, 
fazer uma boa gestão da bagagem 
também pode ajudar na hora de 
passar a régua, sobretudo quando 
a viagem é em grupo. 
"Há companhias aéreas que co-
bram muito pelas bagagens des-
pachadas. Em reais, a diferença 
pode chegar na casa do milhar 
para quem conseguir se organizar 
e embarcar com bagagem de mão 
quando a viagem é em família ou 
com amigos. Por exemplo, se cin-
co pessoas viajam juntas, podem 
comprar apenas duas peças des-
pachadas e o restante carregar a 
bordo. Houve casos de clientes 
meus que já economizaram mais 
de US$ 1 mil com essa manobra", 
afirma Velasso.

INDICAÇÃO DE STOPOVER
Diante da realidade de passagens 
aéreas tão caras, despertar a aten-
ção do cliente para a possibilida-
de de fazer stopovers pode ser um 
fator surpresa, indica o agente de 
Fortaleza. 
"Stopovers não farão o cliente eco-
nomizar, mas se ele já estava dis-
posto a pagar determinado valor 
para ir a seu destino, por que não 

mostrar que ele pode ficar alguns 
dias em Paris, Lisboa ou Amster-
dam, por exemplo, sem custos 
extras? Tem muita gente que não 
sabe disso, abraça a ideia e ganha 
um destino no roteiro."

USO DE MILHAS
É uma situação cada vez mais co-
mum na vida do agente de viagens 
atender clientes colecionadores de 
milhas. Levando em consideração 
que as margens na venda do aéreo 
deixaram de ser tão expressivas, 
as milhas se tornam uma aliada 
dos profissionais de Turismo em 
tempos de preços exorbitantes.
"Tem muita gente que já está con-
formada com a alta das tarifas aé-
reas e quer viajar do mesmo jeito. 
Se um dia eu já reclamei de clien-
tes que compram com milhas, esse 
dia já ficou no passado. Afinal, eles 
zelaram por esse acúmulo de pon-
tos, usaram seus cartões para isso 
e, se essa é a condição para viaja-
rem, que assim seja. Posso até dar 
dicas de boas ofertas com milhas 
e milhas mais dinheiro. Só gosto 
de esclarecer, gentilmente, que eu 
assessoro apenas produtos que 
vendo. É bom separar as coisas", 
aponta o paulista Daniel Maciel. 

Carlos Velasso, da 
agência Globotur 
JK, de Fortaleza
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ANTECEDÊNCIA E 
FLEXIBILIDADE DE DATAS
Consolidadoras desenvolveram 
tecnologias para se ligarem 
diretamente aos sistemas das 
companhias aéreas, onde as 
tarifas podem estar mais bara-
tas do que as dos GDSs.
"Na própria forma gráfica do 
consolidador ele encontra to-
das as opções, de todas as 
companhias, de voo direto, com 
escala, com conexão. O conso-
lidador cria uma regra de preço 
e dá ao agente a opção do mais 
barato ao mais caro. As con-
solidadoras têm essa ligação 
e oferecem ao agente em seus 
sistemas", afirma Cássio Olivei-
ra, da Sakura.
Também pode fazer diferença 
no preço quando o viajante tem 
flexibilidade de data para ida e 
volta. "Pergunte ao cliente so-
bre essa flexibilidade e a leve 
em consideração na hora de 
pesquisar os preços. Um dia a 
mais ou um dia a menos podem 
fazer diferença significativa no 
valor sem alterar a experiência 
do viajante", completa Oliveira.
Resignado de que "esse estou-
ro de preço não virá para baixo 
devido ao valor do dólar e do 
petróleo", a principal dica do 
consolidador é pensada e uma 
antecedência de mais longo 
prazo. 
"Os agentes de viagens têm de 
atrair seus clientes com ofer-
tas para daqui um ano. Hoje, 
uma cabine em executiva para 
a Europa de oito mil dólares 
pode estar em menos de dois 
mil dólares vendendo para abril 
de 2023. O papel do consolida-
dor é divulgar promoções lá da 
frente para o agente que, por 
sua vez, já pode repassar para 
seu cliente. Voos são aber-
tos 330 dias antes da data de 
embarque, então se eu sei que 
uma determinada família sem-
pre viaja na Semana Santa, por 
que não oferecer esta data para 
2023 agora?", sugere Cássio 
Oliveira.
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Ferramentas on-line como SkyScan-
ner e Kayak também podem ser usa-
das pelos agentes de viagens. Seus 
monitores de preço alertam baixa de 
preços e descontos. 

MUDANÇA DE PERCURSO
Ser flexível em relação ao destino e 
a sazonalidade é outra consideração 
que os agentes de viagens devem fa-
zer a seus clientes. 
O consumidor não precisa deixar de 
viajar, mas pode ir a lugares mais em 
conta e ter uma experiência tão boa 
quanto nos destinos para os quais ia 
usualmente. Na pandemia, foi muito 
comum brasileiros com o costume 
de viajar internacionalmente se sur-
preendendo e se encantando com 
destinos nacionais que nem conhe-
ciam.
O mesmo pode ser considerado em 
relação ao preço alta e baixa tempo-
rada. Segundo o SkyScanner, voos 
na baixa temporada podem render 
economia de até 80% nas passagens 
aéreas. Feriados e férias escolares e 
destinos que lotam nesses períodos, 
se puderem ser evitados, certamente 
impactará na tarifa.

CONSIDERAR UM UPGRADE? 
A depender do poder de consumo do 
cliente, principalmente aos viajantes 
de luxo, pode ser interessante consi-
derar um upgrade para classe execu-
tiva. É óbvio que isso não vai baratear 
o custo da viagem, mas com uma 
classe econômica a preços tão altos, 
a diferença para a executiva pode ser 
pequena.
"Por incrível que pareça, isso vem 
acontecendo conosco", conta Carlos 
Velasso. "Já vimos mais de uma vez 
diferença de poucos milhares de reais 
entre as duas classes. Tem gente que 
paga. É curioso fazer upgrade em um 
momento como esse, em que a quei-
xa é de preços tão altos."
Na hotelaria, porém, as vendas estão 
sendo mais na base do "downgrade". 
Velasso conta que mesmo clientes 
acostumados com hotéis mais so-
fisticados estão buscando alternati-
vas mais econômicas, hotéis de rede, 
"mais pragmáticos, que não deixe de 
ser confortável, mas que não seja um 
hotel para passar muito tempo du-
rante a estada". n
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PATROCINADO

C onhecida como o “centro 
do mundo”, Nova York é 
um dos destinos mais es-
plêndidos para descobrir 

culturas, idiomas e gastronomias 
de todos os cantos do globo. Esta 
cidade atemporal se move em rit-
mo acelerado enquanto seus visi-
tantes caminham entre museus, 
luzes da Broadway e a agitação 
de lojas, calçadas e monumentos.
Para os que amam ver a cidade do 
alto, um dos pontos mais visita-
dos de Nova York é o majestoso 
Empire State Building. Seus 102 
andares formam a arquitetura da 
cidade e recebem cerca de 4 mi-
lhões de visitantes por ano, pro-
porcionando uma vista única do 
destino.
Outro diferencial da cidade é a fá-
cil locomoção entre as atrações. 
Em um cruzamento, Nova York 
te leva à eletrizante Times Squa-
re com suas lojas e restaurantes, 
enquanto na Broadway os espetá-
culos seguem entretendo a todos.
A poucos quarteirões de distância, 
o Rockefeller Center é ideal para 
compras, conta com uma pista de 
patinação no gelo e passeios pela 
sede da NBC Studios, detentora 
de grandes programas da televi-
são norte-americana como To-
night Show Starring Jimmy Fallon 
e Saturday Night Live.
Caminhando um pouco mais você 
chegará na Fifth Avenue, conheci-
da como uma das áreas comer-
ciais mais luxuosas e badaladas 
do mundo. Bem próximo dali, 
Central Park, New York Public Li-
brary e prédios icônicos comple-
mentam o roteiro.
E claro que não poderia faltar um 
dos maiores destaques dos Esta-
dos Unidos: os esportes.
Junte-se aos fãs de basquete e 
assista a um jogo da NBA ou um 
jogo do Mets, um dos maiores ti-
mes de beisebol.

COMPLETA E ATEMPORAL: NOVA YORK 
TE ESPERA COM ROTEIROS IMPERDÍVEIS
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PATROCINADO

DESTINO HISTÓRICO E CULTURAL
Já falamos de lojas, gastronomia e tour 
por prédios mais marcantes, mas ainda 
há muito o que explorar em Nova York, 
afinal, nenhuma viagem à cidade está 
completa sem um passeio de balsa até 
Ellis Island e uma visita à majestosa Es-
tátua da Liberdade.
Os interessados na história da cidade 
podem se aprofundar no Ellis National 
Park and Museum e ainda visitar insti-
tutos de renome como a Columbia Uni-
versity e a New York University.
Pinturas, esculturas e artefatos histó-
ricos se mesclam entre as milhares de 
obras de arte que compõem o Metro-
politan Museum of Art, enquanto o Mu-
seu de Arte Moderna (MoMa) apresen-
ta clássicos de talentos mundialmente 
conhecidos e fotografias de artistas 
modernos – tudo isso em um novo pré-
dio. Já no Museu de História Natural, os 
visitantes se surpreendem com os fós-
seis gigantes e as exposições incríveis.
Entre tantas opções para desbravar 
Nova York, uma coisa é certa: Não im-
porta o roteiro, o BWH Hotel Group® es-
tará sempre lá para te hospedar. 

Consulte a Operadora de Viagem de 
sua confiança | Código GDS: EW. n

O QUE VISITAR EM NOVA YORK
Empire State Building
Ellis Island
Statue of Liberty
Times Square
Broadway Show
Madison Square Garden

DESTINOS POPULARES PRÓXIMOS
Brooklyn
Hudson Valley
Long Island
Central New York
Philadelphia
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Operadoras

Na primeira semana de julho, 
a ViagensPromo embarcou 
mais de 150 agentes de via-
gens em seu novo fretamento 

regular a partir do Aeroporto Inter-
nacional de Confins, em Minas Ge-
rais, para o Rio Grande do Norte, que 
operará em uma frequência semanal, 
sempre aos domingos, até julho de 
2023. Na ação chamada pela opera-
dora de Mega Famtour, agentes de 
viagens provenientes de São Paulo 
e Minas Gerais puderam conhecer a 
oferta turística, gastronômica e hote-
leira de Natal e Pipa.
"O mega famtour para Natal e Pipa foi 
um verdadeiro sucesso em todos os 
sentidos. Além do ganho em núme-
ro de agentes impactados, também 
é válido ressaltar a importância que 
esse tipo de ação nos deu em termos 
de relacionamento. Nossos execu-
tivos de Contas puderam estreitar 
suas conexões de uma forma muito 
mais pessoal e humanizada, fugindo 
da tradicional relação comercial do 
dia-a-dia, que normalmente é feita 
pelo telefone, e-mail ou WhatsApp", 
afirmaram os sócios-diretores da 

FRETADO POTIGUAR
Mais de 150 agentes de viagens foram ao famtour da 
ViagensPromo no Rio Grande do Norte 

Washington Silva, Suheila Morales e Leandro Roberto Pinto, da ViagensPromo
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Michael Barkoczy, da ETS, com Renato Alves e Valter Onishi, da ViagensPromo

Rodrigo Andrade, Washington Silva, Valter Onishi, Renato Alves e 
Suheila Morales, da ViagensPromo, Michael Barkoczy e Douglas 
Diniz, da ETS, com Leandro Roberto, da ViagensPromo

operadora, Renato Alves e Renato 
Kido.
Acompanhados por Leandro Pinto, 
Suheila Morales e Washington Silva, 
alguns dos executivos de Contas da 
ViagensPromo; e Douglas Diniz, um 
dos executivos de Contas da Easy 
Travel Shop (ETS); os agentes de via-
gens puderam conhecer e desfrutar 
um pouquinho de Natal e Pipa, no 
Rio Grande do Norte, saborear a gas-
tronomia local e conhecer a infraes-
trutura hoteleira e turística da região 
com os parceiros da operadora na 
ação. Entre os principais parceiros 
do famtour estiveram a ETS, a Anauê 
Receptivo, o Hotel Esmeralda e o ho-
tel Pipa Lagoa.

POTENCIAL DO DESTINO
A escolha do Rio Grande do Norte 
para a ação não foi ao acaso. "Op-
tamos por promover o nosso freta-
mento Confins-Rio Grande do Norte 
por dois motivos. O primeiro deles é 
o fator novidade. O destino é o pri-
meiro da temporada e precisava fi-
car em evidência no mercado. Já o 
segundo, é o fator destino. Natal tem 
muito potencial de venda para o pú-
blico mineiro, que é apaixonado por 
praia e apresenta índices de busca 
bem consolidados para o Nordeste", 
explicaram os diretores da Viagens-
Promo. 
Alves e Kido também relataram que 
ainda é cedo para mensurar um re-
sultado direto de vendas provenien-
tes da ação, mas acreditam que nada 
substitui a experiência. "Em termos 
de resultado, esperamos alavancar 
ainda mais o nosso volume de ven-
das, uma vez que os agentes estarão 
plenamente capacitados para sa-
nar todas as dúvidas do cliente final 
sobre o Rio Grande do Norte e seus 
atrativos", afirmaram.

MAIS FAMTOURS
Logo, esta não será a última ação 
deste tipo da operadora. A Viagens-
Promo já conta com outros projetos 
similares em planejamento, sendo 
que três deles já estão confirmados 
para 2022: Maceió, entre 28 de agos-
to e 4 de setembro, João Pessoa, en-
tre 2 e 9 de outubro, e Serra Gaúcha, 
contemplando Gramado e Canela, 
em novembro. n
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VIAGENS QUE MARCAM – 
PARA SEMPRE
As lembranças de uma viagem de incen-
tivo podem durar de oito a 12 anos na 
memória do viajante, apontam estudos. 
É uma maneira impactante de premiar 
os funcionários de uma empresa por seu 
bom desempenho, seja em uma campa-
nha de vendas, em um fechamento de 
negócios ou na rotina da corporação. Por 
conta do tamanho do impacto e da impor-
tância deste tipo de ação, elaborar esta 
viagem com atenção aos mínimos de-
talhes é imprescindível. É um verdadeiro 
design da experiência, que precisa ser a 
mais memorável possível.
“Mudamos a nossa nomenclatura, pois 
design de experiência está muito atrela-
do ao que fazemos. Cuidamos de toda a 
coordenação da viagem de incentivo, cla-
ro, mas vai além disso. O que fazemos é 
desenhar – por isso a palavra design – a 
viagem, de acordo com cada perfil de pú-
blico e da empresa, sempre mesclando 
com o destino. Nós, como os coordena-
dores, vasculhamos o país ou Estado, en-
contramos todas as possibilidades e tra-
zemos um roteiro voltado para o objetivo 
de cada viagem. Não é um produto de pra-
teleira, cada incentivo é muito único”, con-
ta a supervisora de Incentivo e Eventos 
Internacionais da Copastur, Thais Freitas.
Pensando neste desenho da viagem, a ex-
periência começa muito antes: quando o 
cliente entra em contato com a TMC, em 
como o atendimento ao solicitante é feito, 
em como o cliente final e os participantes 
da viagem são tratados... Tudo deve ter o 
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objetivo de encantar. Seja enviando 
um presente para a casa do viajan-
te antes do dia do embarque, cha-
mando-o para aquela jornada, um 
e-mail teaser informando o que co-
locar na mala, ou no pós, com fotos 
e vídeos feitos por um profissional 
enviados para a pessoa eternizar 
aquela lembrança.
“Montamos projetos exclusivos e 
modelos únicos. O objetivo é criar 
uma experiência que seja marcante 
na vida de quem está participando. 
Quando trazemos essa analogia do 
design de experiência, é sobre criar 
momentos únicos. Isso fazemos 
com base no know how dos nossos 
coordenadores, que trazem o conhe-
cimento adquirido sobre cada des-
tino. Assim, conseguem desenhar a 
viagem e entregar uma experiência 
que marque a vida de quem está par-
ticipando”, explica o gerente comer-
cial de Novos Negócios e Relaciona-
mento em Eventos, Incentivos e Live 
Marketing da TMC, Rafael Leonildo.

CRIANDO UMA PERSONA 
O processo de criação de uma per-
sona em uma viagem de incentivo é 
essencial para uma abordagem mais 
humana. É por meio desta persona 
que cada viagem é personalizada fo-
cada no público em questão. A per-
sona sempre estará ligada ao objeti-
vo e às principais metas que o cliente 
deseja alcançar com o planejamento 
da viagem e da campanha. 
“Para que a viagem seja única, pre-
cisamos entender a personalização. 
Podemos desenvolver roteiros e ex-
periências para um mesmo destino, 
por exemplo, e tudo ser diferente, por 
conta desta persona que criamos”, 
pontua o coordenador de Incentivo e 
Eventos Internacionais da Copastur, 
Patrick Damasceno. “A persona traz 
esse significado para o passagei-
ro final e o que ele leva da viagem”, 
completa.
Neste processo de criação, são iden-
tificados vários fatores, entre eles, 
um muito importante, que é a cultura 
da organização. É preciso ter um grau 
de profundidade, feeling e percepção 
sobre o perfil da empresa e de seus 
colaboradores. Com isso em mãos, a 
TMC trabalha o entendimento, qual o 
perfil dos participantes, quem são as 

pessoas que vão para a viagem e o 
que será feito para que elas tenham a 
melhor experiência naquele destino.
“Com isso, também conseguimos 
identificar as dificuldades e anteci-
par os passos. A persona é a primei-
ra etapa no desenho da viagem de 
incentivo, é o pilar do entendimento 
para quem vamos desenhar a ação”, 
acrescenta Leonildo.

MARCA QUE MARCA
Além de entregar uma viagem ines-
quecível para os seus colaborado-
res, a empresa quer ter sua marca 
sublinhada na mente e vida do par-
ticipante. Campanhas de incentivo 
podem ter diversos prêmios, como 
uma TV, um eletrodoméstico ou até 
mesmo um carro. São bonificações 

Rafael 
Leonildo
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excelentes, claro, mas uma via-
gem, o que foi vivenciado em 
termos de cultura e local, per-
manece por anos – se não para 
sempre – na memória de quem 
foi recompensado.
“O benefício de marca de se ga-
nhar um carro é incrível. Mas eu 
sempre vou lembrar que tal em-
presa proporcionou aquela ex-
periência memorável. O fato de a 
pessoa não saber o que está por 
vir, não ter a percepção, ser sur-
preendida a cada dia. Este ato 
de surpreender marca o viajante, 
ele sempre terá a história para 
contar de tudo aquilo que viveu”, 
exemplifica o gerente comercial.
Leonildo explica ainda que, 
como benefício à companhia, o 
colaborador lembrará de quem 
proporcionou a experiência para 
ele. Será trabalhada não somen-
te a memória afetiva, como “ele 
sempre estará ligado por um elo 
eterno com o provedor daquela 
viagem”, continua.
“Dentro de uma premiação deste 
tipo, que é a viagem de incentivo, 
você tira o preço e entrega va-
lor. É completamente diferente 
de entrar com um prêmio em di-
nheiro, um objeto, por exemplo. 
Não há como mensurar isso”, 
complementa Thais. 
Dentro dessa experiência mar-
cante pode entrar também a 
exploração dos cinco sentidos 
(visão, paladar, tato, olfato e 
audição). Como aguçar esses 
aspectos em uma viagem de in-
centivo? De que maneira é pos-
sível fazer com que um cheiro 
traga a lembrança, anos depois, 
daquela experiência?
Segundo a supervisora de In-
centivo e Eventos Internacionais, 
existe uma ativação muito forte 
dos nossos sentidos nas via-
gens e a Copastur sempre ten-
ta explorá-los. “Na questão do 
paladar, a ideia é que a pessoa 
não só prove algo, como tam-
bém faça parte, seja em um wor-
kshop, uma degustação ou algo 
assim. Com o olfato, podemos 

pensar em algo de criar o próprio 
perfume durante a viagem, levar 
algum aroma que sentiu durante a 
jornada para casa. São muitas as 
possibilidades.”

AGREGANDO CONHECIMENTO
Juntamente com as vivências, 
passeios, jantares especiais e 
coquetéis, por que não também 
acrescentar conhecimento e imer-
são técnicos? Muito em alta atual-
mente está adicionar momentos 
de capacitação – com direito a 
certificados – relacionada à área 
em que o grupo presente na via-
gem atua.
“É sobre transformar a viagem 
em uma jornada de conhecimen-
to, agregar experiência a esse co-
nhecimento. Esta percepção entra 
no primeiro momento do design, 
quando entendemos a necessida-
de dos passageiros e conseguimos 

colocar ensinamentos em todos 
os momentos. Trazer palestran-
tes, professores de universidades, 
fazer visitas técnicas, workshops, 
gerar debates... Continua sendo 
uma viagem rica culturalmente, 
mas também traz um conhecimen-
to que a pessoa pode voltar e apli-
car na prática, em seu dia a dia”, 
afirma Damasceno.
E esses cuidados que envolvem 
uma missão técnica só podem 
ser trazidos por meio de espe-
cialistas que estão montando a 
viagem de incentivo. O objetivo é 
que o viajante adquira conheci-
mento e absorva a cultura, mas 
existe todo um trâmite por trás 
para que a experiência aconteça. 
“Quem cuida dessa viagem tem 
o know how para preparar todo o 
roteiro e garantir que a experiên-
cia cumpra seu objetivo”, finaliza 
Rafael Leonildo. n

Patrick 
Damasceno
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