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Abav Expo & Collab, Latam Experience e 100+ 
Poderosos do Turismo PANROTAS ELO, três encontros 
distintos que deixam a mesma mensagem: a retomada 

será mais rápida do que imaginávamos

Abav Expo & Collab

D
ivulgação Latam

Latam Experience

 100+ Poderosos 
do Turismo 

PANROTAS ELO
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Vai na sua.
Vai com

Passar frio  
em castelo 
ou calor na praia 
de chinelo. 
Seus passageiros 
vão sempre 
melhor com Elo.

A Elo tem 140 milhões 
de clientes buscando destinos 
para sair da rotina, desbravar  
o mundo e viver momentos únicos.

Vai com Elo e aproveite 
o melhor que o seu negócio 
pode proporcionar.

Não importa o lugar, 
nosso destino é facilitar.

elo.com.br
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Always    
taking care

 FAZEMOS DE TUDO

PARA GARANTIR QUE

SEUS CLIENTES POSSAM  

VIAJAR COM O MÁXIMO  

Desde o começo da pandemia,

no início de 2020, tomamos 

todas as medidas adicionais para

garantir viagens saudáveis e seguras. 

Oferecemos flexibilidade extra quando 

os planos mudarem, como remarcação  

reembolso, além de limpeza e desinfecção

de superficies com detergentes aprovados,

fornecendo ar fresco e limpo a bordo. Estas

e muitas outras medidas para o conforto de

seus clientes.  

Estamos honrados que nossos esforços

 foram recompensados com o Prêmio 

Viajar com 
tranquilidade

CONFORTO POSSÍVEL

APEX Health Diamond.
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Com uma câmera fecham-se negócios; em áudios de WhatsApp organiza-se a semana de um time; invites 
organizam agendas; com toques na tela cifras são transferidas, assinaturas certificadas, remessas enviadas. 
Ótimo, tudo isso é realmente possível e ainda bem que essas ferramentas existem.
Todavia, quem previu que esse seria o futuro definitivo dos negócios ou, pior, que esse “futuro definitivo” seria 
sinônimo de ganho de produtividade, estava afetado pelo pesadelo da pandemia. Ou vivia uma lua de mel com 
o home office. Ou ainda tinha no retrovisor eventos e feiras vividos pré-pandemia. E quem ainda acredita nesta 
falácia, é porque não foi a nenhum evento presencial do Turismo nestas últimas semanas. 
Nos corredores do Centro de Convenções do Ceará, negócios foram feitos, assinaturas firmadas, mãos foram 
apertadas (e higienizadas), mas mais do que isso: emoções se afloraram. As máscaras até puderam esconder 
o ato protagonista do sorriso, mas os olhos supriram brilhantemente em seus papéis de coadjuvante. 
“Estou surpreso com tanto otimismo depois desses meses todos lutando, muitas vezes, pela manuten-
ção dos negócios”, ouvi dizer a um colega da indústria, no Estande PANROTAS, o CEO da Editora, José 
Guilherme Alcorta, durante a Abav Expo. Ou melhor, José Guilherme Alcorta é para as câmeras, os e-mails, 
os contratos. Na Abav ele é o Zé, e é dessa informalidade que não podemos nos desapegar nunca quando 
o assunto é a indústria do Turismo. 
Otimismo não é medido virtualmente. Confiança em um colaborador, tampouco. Os encontros on-line 
não permitem a troca de olhares, a conversa ao pé d’ouvido. Elas são tão importantes quanto a criação 
de um novo produto. Finalmente deixamos de simplesmente fechar os laptops após o discurso de 
abertura de um ministro, uma presidente associativa, um secretário, para voltarmos a trocar olhares e 
palavras com colegas e até concorrentes na repercussão da abertura de uma feira como a Abav. Pois 
mais importante do que é falado em púlpito são as reações que chancelam ou não o que foi dito, que 
mostram se o mar de rosas condiz ou não com a realidade. 
A essência do Turismo é presencial. Cataratas do Iguaçu por meio de óculos de realidade virtual? Cha-
to, atordoante. Sem cheiro, sem umidade, sem tato, sem graça. Pronto, falei. O virtual preencheu uma 
lacuna necessária, mas o presente do mercado de Turismo precisa ser, no máximo, híbrido. Só quem 
esteve na Abav Collab, no IPW Las Vegas, no almoço dos 100+ Poderosos do Turismo PANROTAS ELO, 
só quem estará na ILTM Latin America, no Fórum PANROTAS, no Lacte, nas edições da Abav de São 
Paulo e de Pernambuco, na WTM. Só quem se locomover, materializar, sabe (ou saberá) que as sensa-
ções não são só insubstituíveis, são também fundamentais para a prosperidade do seu negócio. Feiras 
e eventos não são apenas sobre reuniões que estão pré-agendadas. São também sobre o encontro 
inesperado no café, a espiada no crachá para reconhecer uma executiva com potencial de se tornar 
seu novo grande negócio.
Nos vemos no próximo evento. Físico. Com sussurros, selfies e olhos nos olhos.

Editorial

ENTRE SELFIES 
E SUSSUROS

Rodrigo Vieira
Editor da PANROTAS

rodrigo@panrotas.com.br
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Os destaques do Turismo

Destinos
Estados Unidos 
em 8 de novembro
O secretário assistente de imprensa dos 
Estados Unidos, Kevin Munoz, divulgou, 
em sua conta no Twitter, que os turistas 
estrangeiros 100% vacinados voltam a 
ser aceitos nos Estados Unidos em 8 
de novembro. A data vale tanto para os 
viajantes internacionais por via aérea 
quanto terrestre.
As regras oficiais de entrada estão sendo 
definidas pela Casa Branca e devem conter 
obrigatoriedade de vacinação completa (há 
uma lista de seis imunizantes aprovados) e 
teste negativo de covid-19, além de dados 
detalhados de contato.
No Brasil, a Embaixada dos EUA ainda não 
tem uma data oficial de reabertura dos 
consulados para a emissão ou renovação 
de vistos. A informação mais recente extra-
oficial é de que os consulados reabririam 
não mesma data de reabertura de fronteiras 
mas ainda não temos uma confirmação 
disso. n
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Cruzeiros
Cruzeiros no 
Brasil? Apenas 
para vacinados
A Anvisa deve publicar em breve os 
protocolos finais para os cruzeiros 
marítimos na costa brasileira, que 
começam em 5 de novembro, com a 
chegada do MSC Preziosa (MSC Cruzeiros 
e Costa Cruzeiros serão as duas operadoras 
de viagens marítimas no Brasil nesta 
temporada). 
Ainda há detalhes sendo definidos, mas já 
se sabe que todos os passageiros deverão 
apresentar certificado de vacinação 
completo (ou seja 14 dias depois da 
segunda dose ou da dose única); todos os 
passageiros, inclusive crianças, deverão 
apresentar teste PCR feito até 72 horas 
antes do embarque ou antígeno feito 24 
horas antes; entre outras regras. 
Confira a lista clicando aqui   n

UMA REDE DE HOTÉIS 
FEITA PARA VVOOCCÊÊ!!

*Os números são aproximados, podendo variar. Cada hotel da marca BWH Hotel Group® é de propriedade e gerenciamento independente. ©2021 Best Western International, Inc. Todos os direitos reservados.

Best Western® Hotels & Resorts, WorldHotels® Collection e SureStay Hotel Group® se 
uniram e formaram o BWH HOTEL GROUP®. São 18 marcas e mais de 4.700 * hotéis em 

todo o mundo, desde hotéis econômicos premium a luxuosos, onde você pode 
encontrar a solução ideal para todos os viajantes. Bem-vindo a uma nova viagem.

Código GDS: EW | bestwestern.com.br | 0800-761-0882

https://www.panrotas.com.br/mercado/cruzeiros/2021/10/cruzeiros-no-brasil-serao-apenas-para-viajantes-100-vacinados-veja-regras_185000.html
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Gente
Da Delta à 
CVC Corp
Rodrigo Sienra assinou com a CVC 
Corp e está de despedida da Delta 
Air Lines após mais de sete anos na 
companhia aérea norte-americana, 
onde atua como general manager no 
País desde o fim de 2020.
Ele atuará na área de Planejamento 
e Trade Marketing da empresa, 
substituindo a executiva Renata 
Esteves, que saiu na semana passada. 
Seu primeiro dia no novo desafio será 
8 de novembro. n

Rodrigo Sienra
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Agências de viagens
Loja  
conceito 
CVC
O planejamento de novas e 
renovadas lojas CVC saiu do papel. 
A companhia, que tem mais de 1,2 
mil franquias pelo País, inaugurou 
na semana passada sua loja 
conceito, com os parâmetros e 
diretrizes que estarão presentes 
em todos os estabelecimentos da 
marca até 2023. A primeira loja do 
tipo é uma unidade própria e fica no 
Shopping Cidade de São Paulo, na 
capital paulista.
No evento de inauguração, a 
empresa, por meio dos seus 
executivos, ressaltou que enxerga 
que era o momento de evoluir, 
sobretudo construindo ambientes 
que privilegiam a interação 
tecnológica, as questões de 
construção sustentável e inclusão, 
além da melhor experiência do 
cliente. O ambiente, classificado 
como "a loja do futuro", pelo CEO da 
CVC Corp, Leonel Andrade, quando 
o protótipo foi lançado já está 
atendendo no novo formato.  n

CVC inaugurou sua primeira loja baseada no novo conceito da rede
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Aviação
ITA em 
Congonhas
A partir de novembro, a ITA Transportes 
Aéreos, do Grupo Itapemirim, estreia em 
Congonhas (SP). A empresa terá seis voos 
diários no aeroporto paulistano, e o primeiro 
será para o Galeão (RJ).  n
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Onde a tradição e a modernidade se encontram

Esse ano, nossa Ceia especial de Réveillon contará com um show exclusivo do Tiago Abravanel! 
Ao fim da noite, o céu será dominado por nosso show de fogos coloridos!

Valores promocionais por tempo limitado! Fale conosco e saiba mais!
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Estande da 
PANROTAS 
na Abav 
Expo 2021

Eventos
Rodrigo Vieira, Filip Calixto e Victor Fernandes

ABAV MOSTRA 
QUE É POSSÍVEL

A Abav Nacional fez o possível para en-
tregar um evento à altura do que um 
setor tão prejudicado pela pandemia 
merecia e, dentro das limitações do 
período, conseguiu. A 48ª Abav Expo & 
Collab preparou o terreno para a reto-
mada do Turismo brasileiro. Ou, nas pa-
lavras da presidente da entidade, Magda 
Nassar, marcou oficialmente o início do 
verão no País. 
Mais de 12,3 mil profissionais estiveram 
em Fortaleza para prestigiar o mais tra-
dicional evento do Turismo brasileiro, 
que voltou a ser itinerante após quase 
uma década fixo em São Paulo. Trata-se 
do limite concedido pelos protocolos 
governamentais no Centro de Conven-
ções do Ceará, que só podia receber três 
mil pessoas simultaneamente. Todos os 
espaços para estandes foram vendidos, 
com padrões de tamanho definido, tam-
bém por conta das limitações. Foram 
aproximadamente 200 marcas.
Magda comemorou o sucesso da edi-

ção, a presença de tantos líderes de 
grandes empresas e do entusiasmo dos 
agentes de viagens. "O retorno foi muito 
positivo. Nosso mercado é feito de olho 
no olho, não há Turismo sem encontros 
como esse. Não poderíamos estar mais 
satisfeitos com o que vimos nesses três 
dias", afirmou a presidente da Abav Na-
cional, que ainda pediu desculpas, em 
nome da entidade, aos excedentes. 
"A Abav Expo & Collab 2021 tinha suas 
restrições, só poderíamos receber três 
mil pessoas ao mesmo tempo. O núme-
ro de pré-inscritos para o evento presen-
cial foi superior aos dez mil e recebemos 
12.328 pessoas divididas nos três dias. 
Nós recebemos mais de 400 pessoas 
na cerimônia de abertura, era para ser 
200, tivemos que abrir mais salas late-
rais para comportar e mesmo assim não 
pudemos receber todos. Mas apesar do 
número de visitantes e engajamento, o 
orgulho maior foi ver o número de negó-
cios gerados e ver a satisfação dos ex-
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positores e visitantes. Estou muito fe-
liz em entregar o que sempre fizemos 
nos 68 anos dessa entidade. A todos 
que tentaram, mas não puderam mar-
car presença, pedimos nossas since-
ras desculpas, mas fizemos o que era 
possível", afirmou Magda.
De fato, os protocolos foram levados 
bem a sério pela organização do even-
to. Comprovantes de vacinação e/ou 
testes foram checados para absolu-
tamente todos os participantes, inde-
pendentemente se eram compradores, 
agentes, palestrantes, convidados ou 
imprensa. Houve colaboração e fisca-
lização também em relação ao uso de 
máscara e para evitar aglomerações. 
Dispositivos com álcool em gel estive-
ram por todas as partes.

ATIVIDADE ESSENCIAL
Defensora como poucas do agencia-
mento de viagens no Brasil, a presi-
dente da Abav Nacional aproveitou a 
presença do ministro do Turismo, dos 
secretários estaduais de Turismo, de 
congressistas e outras autoridades 
presentes para reforçar a importância 
da atividade durante a cerimônia de 
abertura. 
“Os agentes foram responsáveis pela 
movimentação de R$ 34 bilhões em 
2019. Eles representam mais de 60% 
da venda de hotéis, 80% de bilhetes 
aéreos e 92% das vendas de cruzeiros 
no Brasil. Temos de prestigiar e res-
peitar estes grandes heróis do Turis-
mo, os agentes de viagens”, afirmou, 
aos aplausos, Magda Nassar.

COBRANÇA POLÍTICA
Entre as principais lideranças do cha-
mado G20+, a Abav Nacional obteve 
avanços importantes politicamente 
durante o período de pandemia. No-
vamente aproveitando da presença 
de representantes do setor público no 
palco e na plateia, Magda citou algu-
mas destas conquistas, mas aprovei-
tou para pedir celeridade em outros 
pleitos cruciais.
Segundo ela, mais de 700 reuniões 
foram realizadas com os ministérios 
do Turismo, da Economia e da Justi-
ça durante a crise, além de deputados, 
senadores, bancos e outros órgãos. "O 
resultado veio via Medidas Provisó-

Aproximadamente 200 marcas expuseram seus produtos no evento, 
100% da capacidade conforme os limites protocolados

Magda Nassar e Arialdo Pinho, presidente da Abav Nacional e 
secretário de Turismo do Ceará, respectivamente
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rias, Projetos de Lei e notas técnicas 
que foram responsáveis por estarmos 
em pé até este momento. Provamos a 
importância do Turismo aos que por 
algum motivo não tinham conheci-
mento do que essa indústria é capaz 
de fazer para o País", afirmou.

PRESSÃO PELO IRRF 
Entretanto, o Brasil ainda está longe de 
ter o melhor cenário econômico e políti-
co para o profissional de Viagens e Tu-
rismo. O próximo passo é, na verdade, 
uma causa antiga: aprovar a publicação 
da MP que fixa a alíquota de 6% para o 
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fon-
te) para remessas enviadas ao Exterior.
Não só Magda como o próprio minis-
tro do Turismo, Gilson Machado Neto, 
também confirmou, lado a lado com 

a presidente da Abav Nacional, que 
só falta um parecer do Ministério da 
Economia. 
"Já ouvimos do próprio ministro Pau-
lo Guedes que essa cobrança é inde-
vida. Há um ano e meio nós ouvimos 
que 'faltam ajustes e semana que vem 
a liberação sai'. Não sei exatamente 
o que falta por parte do Ministério da 
Economia. Nós da Abav, a Braztoa, a 
Embratur e o MTur fizemos a lição de 
casa e nos garantimos. Precisamos 
que o Ministério da Economia faça o 
mesmo. E então, Paulo Guedes?", co-
bra a presidente da Abav Nacional.
Machado Neto confirmou: realmente 
só falta o parecer da Economia. "Sa-
bemos da necessidade das agências 
de viagens por esse pleito contra os 
motores de reserva, mas Brasília não 

Magda Nassar, presidente da Abav 
Nacional, com mais um discurso de 
recados diretos na abertura da Abav Expo
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é fácil, não é para amadores. O 
processo lá é totalmente enges-
sado. Somos sensíveis ao que 
está acontecendo no setor e o 
agente pode contar conosco. 
Estou sempre disponível."

PLATAFORMA COLLAB
Em mais um ano, a Abav Nacio-
nal disponibilizou o conteúdo da 
Vila do Saber aos profissionais 
que não puderam marcar pre-
sença em Fortaleza. 
Pela plataforma que espelhou a 
programação inteira da edição 
deste ano, passaram 4.795 visi-
tantes virtuais somente contabi-
lizada a audiência dos três dias 
de realização do evento, o que 
totalizou 15.590 acessos. A ver-
são presencial totalizou 12.328 
visitantes.
A oferta da plataforma on-line do 
Collab estará disponível até o dia 
31 de outubro, com o conteúdo 
completo dos painéis e palestras 
apresentados na grade da Vila 
do Saber - a área da feira dedi-
cada à capacitação e difusão de 
conhecimento.

PERNAMBUCO 2022
Pernambuco é o próximo desti-
no da Abav Expo, de 21 a 23 de 
setembro de 2022. Em ação na 
área central do pavilhão no úl-
timo dia de Abav Expo & Collab 
2021, a presidente da Abav Na-
cional, Magda Nassar, oficializou 
o Estado como sede da principal 
feira de Turismo do Brasil, que 
voltou ao seu modelo itineran-
te. A Revista PANROTAS apurou 
que os três finalistas, entre 15 
propostas, foram Rio de Janeiro 
e Salvador, além dos vencedo-
res. O Centro de Convenção de 
Olinda será o palco.
Com a expectativa de um ce-
nário mais seguro em relação à 
pandemia, são esperadas mais 
de 40 mil pessoas para a próxi-
ma edição. 

Magda Nassar com Rodrigo Novaes, secretário de Turismo de Pernambuco

Vale lembrar que, no primeiro 
semestre do ano que vem, ha-
verá ainda um grande evento da 
Abav em São Paulo, ainda sem 
data confirmada.
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Magda Nassar, ministro 
do Turismo e outras 
autoridades cortam 
a fita para o retorno 
de um grande evento 
presencial, a 48ª Abav 
Expo & Collab

AÇÕES PANROTAS, 
ELO E BWH HOTEL GROUP
O Estande PANROTAS foi um 
dos mais movimentados da fei-
ra. Com ativações da ELO e da 
BWH Hotel Group, além do aten-
dimento da equipe PANROTAS e 
da distribuição de nosso Guia de 
Férias 2021/22, com as melhores 
ferramentas e produtos para os 
agentes de viagens venderem a 
alta estação.
Depois do primeiro dia de evento, 
a PANROTAS brindou a volta dos 
eventos presenciais com uma 
pequena reunião em uma das 
unidades do restaurante Coco 
Bambu na capital do Ceará. “Um 
brinde à volta da Abav Expo, li-
derada pela Magda Nassar, e ao 
próximo ano que teremos com a 
retomada do nosso mercado de 
viagens”, saudou o presidente da 
editora, José Guillermo Alcorta.

Em cima: O consultor de Turismo Pedro Roberto Gitirana Guerra e Larissa 
Meneses, da Agape Viagens, com Viviane Amadei da BWH Hotel Group. 
Embaixo: Bruno Melo, da Odara Turismo, e Luiza Azevedo, da Globotur
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Ricardo Sidaras (PANROTAS) entre Gustavo Giannetti e Pedro Nanni (Elo)

José Guilherme Alcorta (PANROTAS), com Leiliane Vasconcelos, Tina Magalhães e Alexandre Pereira (secretaria de Turismo de Fortaleza)

Pedro Nanni, da Elo e Manoel Vale, do Bradesco
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Secretários participam da 13ª Reunião Extraordinária do Fornatur

FORNATUR
Fabrício Amaral, da Goiás Turismo, é o novo 
presidente do Fornatur, Fórum Nacional dos 
Secretários e Dirigentes Estaduais de Turis-
mo. À frente de chapa única, ele foi eleito em 
reunião que aconteceu, como tradicional-
mente acontece, durante a Abav Expo.
Amaral substitui Bruno Wendling, do Fundtur 
(Turismo do Mato Grosso do Sul). Ele presidi-
rá no exercício de janeiro de 2022 a dezembro 
de 2023 e tem como vice-presidente Bruno 
Reis, do Emprotur (Turismo do Rio Grande do 
Norte).
O novo presidente diz que a chapa terá um 
conceito voltado para a gestão social dos 
destinos nacionais. Presidente no último biê-
nio, Bruno Wendling seguirá ativamente cola-
borando no Fornatur, em auxílio à gestão de 
Fabrício Amaral.
"Nossa chapa se chama 'Turismo, mesmos 
destinos, novas oportunidades' e é compos-
ta por uma maioria de mulheres que ocupam 
quatro das cinco vice-presidências regionais", 
afirma Amaral. A importância da diversidade 
é o que pregaremos durante toda gestão", 
afirma o novo presidente.
O Fornatur incorpora as demandas estaduais, 
regionais e nacionais, atuando como órgão 
de assessoramento ao Ministério do Turismo 
na preparação e na implementação do Plano 
Nacional de Turismo e na discussão dos prin-
cipais programas e projetos do setor.

Fabricio Amaral

NOVA DIRETORIA 
DO FORNATUR (2022/2023)

Presidente: 
Fabrício Amaral (Goiás)
Vice-presidente: 
Bruno Reis (Rio Grande do Norte)
Vice-presidente Centro-Oeste: 
Jefferson Moreno (Mato Grosso)
Vice-presidente Nordeste: 
Ruth Avelino (Paraíba)
Vice-presidente Norte: 
Rosa Abdon (Amapá)
Vice-presidente Sudeste: 
Lenise Loureiro (Espírito Santo)
Vice-presidente Sul: 
Isabela Tioqueta (Paraná)
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DESCUBRA A 
GASTRONOMIA 
MUNDIAL
No Sandals® Resorts você 

encontrará até 

21 conceitos 

culinários 

únicos e 

desfrutará de 

um nível de 

variedade, 

qualidade e 

criatividade 

incomparável 

em qualquer 

outro lugar do Caribe.

Cada restaurante é 

orgulhosamente administrado 

por chefs de classe mundial, com 

conhecimentos culinários tão 

autênticos quanto a culinária que 

servem. O melhor de tudo é que 

você pode comer onde e quando 

quiser, o dia todo, todos os dias, 

porque está sempre incluído é 

sempre ilimitado.

 Nosso Concierge 
Culinário pode criar menus 

personalizados para atender 
a quaisquer necessidades 

especiais ou alergias dietéticas 
de nossos hóspedes.

Com seis variedades de 
vinho Robert Mondavi Twin 
Oaks®, suas refeições serão 
sempre maravilhosamente 
combinadas.

VISITE-NOS:  taportal.sandals.com.br
@sandalsresortslatam@sandalsandbeachestravelpartnerlatam
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Gente

ENFIM,
O REENCONTRO
Sorrisos se espalharam pelo Palácio Tangará, 
na semana passada, no que para muitos foi 
um reencontro após cerca de 19 meses longe 
dos eventos, e para todos foi comemoração. 
PANROTAS e ELO receberam os 100+ Podero-
sos do Turismo para um almoço de celebra-
ção no hotel de São Paulo. 
Ao dar as boas-vindas aos profissionais ho-
menageados, o fundador da PANROTAS Edito-
ra, José Guillermo Condomí Alcorta, explicou 
o processo de montagem da lista deste ano.
"A lista olha para o nosso mercado e reco-
nhece as pessoas de mais sucesso, que mo-
vimentam o Turismo nesse País. Ela é feita 
especialmente para aqueles que têm o poder 
de inspirar. Vocês, poderosos, inspiram aque-
les que estão ao redor de vocês. Isso é um 
ponto muito importante. Nós também apos-
tamos nas pessoas que acreditamos que nos 
próximos anos representarão inovação, mu-
danças, representatividade e sustentabilida-
de", afirmou Guillermo no início do almoço.
O presidente da PANROTAS também come-
morou a possibilidade de voltar a reunir as 
pessoas e poder abraçá-las. "Temos que co-
memorar que estamos voltando a viajar e nos 
reunir mais fortes e unidos. E é muito bom que 
esse recomeço seja aqui, com vocês, com os 
100+ Poderosos do Turismo", completou.
O superintendente de Desenvolvimento de 

Negócios da ELO, Fillipi Nobre, também com-
pareceu ao evento com a mesma sensação 
de reencontro. 

        É um prazer imenso estar 
aqui representando a ELO. Esse 
é meu o primeiro grande evento 
pós-pandemia e eu não poderia 
estar mais feliz de estar com 
vocês, os 100+ Poderosos do 
Turismo. Vocês definitivamente 
são os embaixadores do 
Turismo no Brasil. E nós da 
ELO trabalhamos muito forte 
dentro dessa frente, estamos 
conectados com a PANROTAS há 
muitos anos ajudando a todos 
vocês em  tudo o que a gente 
possa pensar e ser criativo. 
Estar aqui com vocês é o mais 
importante para nós", afirmou.

"

Rodrigo Vieira e Victor Fernandes
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O QUE VEM POR AÍ?

ADONAI ARRUDA FILHO - BWT
O novo posicionamento da BWT, de ampliar seu 
escopo de operadora para ser uma empresa de 
inteligência parceira do agente de viagens, foi o 
que fez a empresa ganhar fôlego e se destacar 
para esta retomada. O diretor Adonai Arruda Fi-
lho ressalta que a BWT sempre foi cautelosa em 
relação aos investimentos, mas sem nunca abrir 
mão de investir quando encontrar oportunidades.
"A abertura da filial de Belo Horizonte é um exem-
plo disso", afirma. O grupo Higi Serv (holding da 
qual a BWT faz parte) também iniciou a constru-
ção de um resort em Morretes (PR), para onde o 
trem Serra Verde leva pelo menos 230 mil passa-
geiros/ano. Será uma propriedade de 34 aparta-
mentos na primeira fase, e depois pretendemos 
ampliá-lo", completa. A entrega será em dezem-
bro de 2022.

ALEXANDRE SAMPAIO – 
CNC E FBHA
O Turismo vai decolar de novo e o mercado está 
dando a melhor resposta possível para a deman-
da reprimida dos meses de pandemia. Essa é a 
visão de Alexandre Sampaio, do Conselho de Tu-
rismo da CNC e presidente da FBHA. 
"Os destinos nacionais estão respondendo com 
muita eficiência à fantástica demanda do consu-
midor. O Brasil tem uma das vacinações mais cé-
leres do mundo, superior, inclusive a muitos dos 
destinos internacionais almejados aqui", afirma 
Sampaio. "Acredito em um legado que o perío-
do de pandemia vai deixar no Turismo nacional 
daqui para frente. Vimos que é possível oferecer 
experiências importantes mesmo com tantas 
restrições."

Falamos com alguns dos 100+ Poderosos do Turismo durante o almoço de premiação no 
Palácio Tangará, que contaram as perspectivas para o período de retomada. A vacinação 

avança e a luz no fim do túnel começa a ser vista pelo mercado. 

Alexandre Sampaio, da 
FBHA e CNC, entre Artur 
Andrade e Heloisa Prass, 
da PANROTAS
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ÂNGELO SANCHES - 
ANSEDITUR
Ângelo Sanches comemorou a nomeação 
entre os Poderosos como um "Mestrado 
no Turismo". "Na nossa vida, sempre al-
mejamos evoluir e nos reinventar todos os 
dias, mas quando somos contemplados 
com um prêmio desses é uma honraria 
como se estivéssemos recebendo um prê-
mio da faculdade da vida. Você sente que 
vale a pena. Vale a pena o esforço, o es-
tresse, as noites mal dormidas, a distância 
da família", afirmou.
Visando à retomada, o executivo afirmou 
que o Brasil é a "bola da vez". "Nós temos 
tudo para mostrar ao mundo que o Brasil 
é o grande celeiro, o grande pote de ouro 
de tudo que se necessita para o local e 
para o estrangeiro. Nós temos gastrono-
mia, temos folclore, temos cultura, temos 
eventos, e o principal que é o povo hospi-
taleiro", concluiu.

BRUNO REIS - EMPROTUR
Uma das maiores brigas de Bruno Reis, 
presidente da Emprotur, neste momento, 
é para ampliar a conectividade entre as 
capitais do Nordeste. O secretário de Tu-
rismo do Rio Grande do Norte diz que está 
buscando tratar do assunto com a Abear, 
pelo aéreo, e com as locadoras de veícu-
los, pelo terrestre, para que olhem mais 
estrategicamente para este assunto. 
“Se há muito tempo dá certo no Sul e no 
Sudeste, também dará aqui. Há muitos 
produtos que podem sair da ligação en-
tre as capitais nordestinas, como a Rota 
do Sol, entre Natal e Fortaleza, e outros 
exemplos. É uma questão de organizar e 
mostrar os impactos para as companhias 
aéreas, as locadoras e os próprios hotéis. 
Demanda existe e não é somente sazonal”, 
afirma Bruno Reis. 

BEATRIZ MOREMI - 
BRAFRIKA
Formada em Química, Beatriz Moremi re-
cebeu a nomeação como uma Poderosa 
do Turismo com surpresa. "Para mim, é 
muito gratificante e inesperado, porque 
sou bacharel em Química, sou nova e es-
tou empreendendo há pouco tempo. Minha 
empresa vai fazer três anos. Mas acredito 
que o que faz com o que eu esteja aqui e 
mereça estar aqui é a maneira como ali-
nhei meu background diferente, a ciência e 
o teste de DNA, com o Turismo”, afirmou.
Durante a pandemia, a agência de viagens 
de Beatriz, Brafrika, promoveu experiên-
cias para afrobrasileiros redescobrirem 
suas origens. A partir do teste de DNA, a 
Brafrika descobre de qual país ou região 
africana são os ancestrais de seus clien-
tes para que então possa realizar um jan-
tar para ele com culinária, música, dança e 
vestes típicas. Com a retomada, a ideia é 
levar o seu cliente para a África.

Beatriz Moremi, da 
Brrafrika
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CELSO GUELFI - GTA
Para Celso Guelfi, a nomeação entre os 
Poderosos "é um motivo de muito orgulho 
por ser lembrado nos momentos mais di-
fíceis e estar mais uma vez dentro desse 
grupo bem seleto". O presidente da GTA 
também acredita que temos "mais pas-
sado do que futuro nessa crise". "Com o 
avanço da vacinação, a situação começa 
a transmitir mais segurança. Entendo que 
para as pessoas começarem a viajar no-
vamente é preciso ter confiança no des-
tino e em todos os protocolos exigidos", 
disse.
De olho nesse momento, a GTA realizará 
em breve seu tradicional evento EAVEM, 
em que reúne seus colaboradores para 
capacitação. "O título do EAVEM GTA será 
Recomeço. Esse evento vai ser para mo-
tivar os nossos colaboradores para esta-
rem prontos e treinados para este novo 
momento do Turismo", concluiu.

DARIO RUSTICO – COSTA 
CRUZEIROS
Dario Rustico comemora a liberação dos 
cruzeiros no Brasil por parte do governo 
federal e garante que a Costa Cruzeiros 
está pronta para a retomada, com todos 
os protocolos definidos para o doméstico 
e na expectativa para a iminente liberação 
da Argentina e do Uruguai para viagens in-
ternacionais. 
“Teremos o maior navio de cruzeiros da 
história da América do Sul navegando no 
Brasil. Um equipamento moderno, movido 
a GNL, com uma oferta gastronômica de 
primeira qualidade, somando 16 estrelas 
Michelin nos mares nacionais”, afirma, re-
ferindo-se ao Costa Smeralda, que atuará 
no verão brasileiro com o Costa Fascinosa. 
“Nossa oferta é algo nunca visto aqui e tan-
to trade quanto o consumidor vêm sentin-
do isso, tanto é que restam poucas cabines 
a serem vendidas, embora os navios sejam 
de grande dimensão”, completa. 

CLAUDIA BRITO - CORIS
Para Claudia Brito, ser reconhecida nesta 
lista é especial para alguém que atua há 
muitos anos, com tantos esforços pela 
sua empresa e pelo Turismo. Em relação 
à Coris, ela afirma que as expectativas são 
as mais positivas possíveis. 
"Temos certeza de que hoje a preocupa-
ção com a saúde nas viagens está muito 
mais em alta do que no período pré-pan-
demia, e isso fará com que as pessoas se 
preocupem com a contratação do seguro 
viagem com muito mais consciência. As 
vendas estão seguindo o avanço da aber-
tura das fronteiras."

CLOVIS CASEMIRO - IGLTA
"Me sinto muito orgulhoso, até porque en-
tendo que essa edição é um pouco dife-
rente, levando em conta o conceito do tra-
balho, o que trouxemos, o que mantemos 
durante a pandemia. Então, me sinto mais 
orgulhoso ainda de estar numa lista des-
sas de pessoas que pensaram no Turismo, 
no que mudar, no que melhorar", afirmou 
Clovis Casemiro sobre sua nomeação.

Dario Rustico, da Costa 
Cruzeiros
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DIOGO ELIAS – LATAM 
BRASIL
A retomada internacional é sentida cada 
vez mais fortemente pela Latam Brasil. Os 
destinos internacionais já restabelecidos 
pela companhia são: Santiago, Assunção, 
Bogotá, Buenos Aires/Aeroparque e Ezei-
za, Mendoza, Lima, Montevidéu, Cancun, 
Cidade do México, Frankfurt, Lisboa, Ma-
dri, Paris, Miami e Nova York.
Mais recentemente, a companhia anun-
ciou o retorno a Orlando, a partir de 1º de 
dezembro. O diretor de Vendas e Marke-
ting da Latam no Brasil, Diogo Elias, come-
mora o retorno dos voos para fora do País, 
após a guinada sentida no doméstico nos 
últimos meses. 

EDUARDO SANOVICZ - 
ABEAR
Eduardo Sanovicz afirmou estar "muito 
feliz pelo reconhecimento, mas creio que 
se deve ao papel que a aviação desempe-
nhou no enfrentamento à pandemia, e na 
atenção e solidariedade com todo o setor 
e com a sociedade". O presidente da Abear 
afirmou que a aviação fechou setembro 
com 23% da malha aérea internacional no 
ar. Com a reabertura de Argentina e Es-
tados Unidos, chegará a quase 40% até o 
final de novembro. "Acredito que a retoma-
da completo do internacional só ocorrerá 
em 2023, diferente do doméstico que até o 
final do primeiro trimestre de 2022 estará 
completamente restaurado", disse.

EDUARDO BERNARDES - 
GOL
Com o anúncio da abertura de fronteiras 
da Argentina aos brasileiros, a Gol anun-
cia para o dia 19 de dezembro o retorno 
de suas operações para Buenos Aires. As 
operações da aérea no país vizinho estão 
concentradas a partir da capital argentina, 
com decolagens e pousos no aeroporto 
central de Aeroparque (AEP).
Os serviços serão retomados, inicialmen-
te, nos seus hubs de São Paulo/Guarulhos 
(GRU) e Rio de Janeiro/Galeão (GIG). Além 
destes, disponibilizará saídas também em 
Florianópolis (FLN), Santa Catarina, todos 
com destino ao aeroporto de Aeroparque. 

Eduardo Sanovicz, da 
Abear
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ESTELA FARINA - NCL
Mesmo não sendo a primeira vez em que 
é eleita uma das Poderosas do Turismo, 
Estela Farina disse estar "orgulhosa e sur-
presa". "É legal ver os líderes tradicionais, 
mas também novos líderes surgindo. E é 
muito legal fazer parte desse grupo. Esse 
foi um ano difícil, então de alguma forma 
é um reconhecimento de que continuamos 
atuantes nesse período", disse.
Com a retomada das operações da Nor-
wegian, com sete dos 17 navios da frota 
já em operação, a executiva vê o setor em 
uma crescente. "Mas o que é mais gratifi-
cante é sentir cada vez mais o agente de 
viagens confiando na retomada dos cru-
zeiros e o consumidor agindo para garan-
tir essa reserva. Há um caminho ainda a 
ser percorrido, mas vemos gradativamen-
te uma melhora, então é motivo de otimis-
mo", comemorou.

GONZALO ROMERO – AIR 
EUROPA
A Air Europa voa em outubro com 95% de 
ocupação nos voos São Paulo-Madri e es-
pera manter as aeronaves cheias nos pró-
ximos meses. Gonzalo Romero, diretor da 
aérea no Brasil, ressalta o feedback positi-
vo que a companhia vem tendo em relação 
ao equipamento utilizado na rota, o B787 
Dreamliner, sobretudo na classe executiva. 
“A business, com seus 33 assentos, está 
decolando com total ocupação em prati-
camente todos os voos. O retorno é muito 
positivo, o que nos anima para fidelizar o 
cliente em médio e longo prazos”, afirma. 
Hoje com quatro voos semanais, a Air Eu-
ropa ampliará uma frequência e chegará a 
cinco a partir de dezembro.  

GIOVANA JANNUZZELLI - 
ALAGEV
Giovana Jannuzzelli destaca a grande pre-
sença feminina na lista dos 100+ Podero-
sos PANROTAS ELO deste ano e aprovei-
ta para traçar um paralelo com o Lacte, o 
evento carro-chefe da Alagev, que aconte-
cerá em 8 de março, Dia Internacional da 
Mulher. 
"Há vários anos a Alagev vem reforçan-
do a presença feminina em  seus eventos 
e grupos de trabalho. Neste Lacte, que 
acontecerá durante esta data simbólica, 
vamos reforçar a importância da visão 
feminina na governança, nas viagens e 
eventos corporativos", afirma ela. O even-
to está marcado presencialmente e acon-
tecerá no WTC. A Alagev espera mais de 
600 pessoas no Lacte 2022.

Giovana Jannuzzelli, da 
Alagev
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JACQUELINE CONRADO – 
UNITED AIRLINES
Picos de reserva foram sentidos pela Uni-
ted Airlines desde o anúncio de abertura 
dos Estados Unidos para viajantes brasi-
leiros. A única empresa norte-americana 
que não deixou de voar ao Brasil nem no 
período mais difícil da crise já se adaptou 
e terá, no fim do ano, 80% da oferta pré- 
pandemia igualada. 
“Dos seis serviços internacionais opera-
dos pela United durante a pandemia, um 
era para o  Brasil, o que mostra nosso 
comprometimento com o mercado e o via-
jante brasileiros. A manutenção desse voo 
mostra que nossa estratégia aqui é dura-
doura”, afirma a diretora da companhia aé-
rea para o Brasil, Jacqueline Conrado. “Os 
brasileiros estão ansiosos para voltar aos 
Estados Unidos. Estamos sentindo este 
desejo tanto pelo volume de remarcações 
de clientes que não puderam viajar duran-
te o isolamento quanto em novas vendas. 
A retomada será sentida rapidamente.” 

JOHN RODGERSON – AZUL 
LINHAS AÉREAS
John Rodgerson, da Azul Linhas Aéreas, 
ressaltou, durante o evento, que a com-
panhia voltará a voar de Campinas (SP) a 
Orlando, nos Estados Unidos, a partir de 
1º de dezembro, em uma operação diária, 
além de, no mesmo mês, ampliar a fre-
quência do serviço Campinas-Fort Lau-
derdale também para diária. Os voos já 
estão à venda.

JERUSA HARA E MAGDA 
NASSAR - ABAV NACIONAL
As duas principais responsáveis pela reali-
zação da Abav Expo & Collab em Fortaleza 
estão com a sensação de dever cumprido 
após o resultado da feira. Jerusa Hara e 
Magda Nassar ressaltam que todo o espa-
ço disponível no Centro de Convenções do 
Ceará foi vendido e que a presença de to-
madores de decisão no pavilhão mostrou 
o sucesso do evento. 
"A maioria das empresas foi representada 
pelos seus grandes líderes, o que mostra 
o interesse do mercado pela retomada e 
toda movimentação para se adaptar a 
uma demanda que existe", aponta Mag-
da. "Dentro de todas nossas limitações, a 
Abav Expo & Collab foi um sucesso. Toda a 
comunidade se engajou com o evento. Foi 
um evento-teste para nós e para o Cea-
rá e nós passamos neste teste", completa 
Jerusa.

John Rodgerson, da Azul
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JOSÉ COIMBRA –
IBERIA/BA
José Coimbra diz que estar presente na 
lista dos 100+ Poderosos do Turismo 
PANROTAS ELO foi recompensante após 
um período de tanto trabalho como foi a 
pandemia. O country manager da Iberia 
e British Airways destacou que a compa-
nhia espanhola já voa há cerca de quatro 
meses no Brasil e que está ansioso com a 
retomada da britânica, que acontecerá em 
1º de dezembro tanto para o Rio de Janei-
ro quanto para São Paulo. 
“Guarulhos terá o serviço feito com o 
A350neo, com a nova classe business Club 
Suite voando tanto para Londres quanto 
para Buenos Aires. Já a partir do Galeão 
iniciaremos com quatro voos semanais 
para torná-lo diário em abril de 2022. As 
expectativas são muito boas para a re-
tomada. Todos esses serviços vêm apre-
sentando bom desempenho em vendas”, 
afirma Coimbra.

LEONEL ANDRADE –
CVC CORP
Uma CVC Corp operando 100% após o 
ataque cibernético foi a notícia que o CEO 
Leonel Andrade levou ao evento dos 100+ 
Poderosos do Turismo PANROTAS ELO. A 
complexidade dos sistemas da CVC Corp, 
com suas inúmeras funcionalidades e co-
nectividade com fornecedores e agentes 
fez com que o retorno da plataforma tec-
nológica da empresa fosse gradual.
Andrade também falou sobre a imple-
mentação de um programa de fidelidade 
da CVC Corp, que será lançado ao longo 
de 2022. “No início será um programa de 
pontuação voltado ao consumidor, mas 
logo na sequência o agente de viagens 
também terá um programa de benefícios 
nas empresas B2B.” 

KAREN SCHMIDT – BWH 
HOTEL GROUP
O BWH Hotel Group voltou a trabalhar in-
tensamente na promoção de seus hotéis 
nos Estados Unidos desde o anúncio de 
que as fronteiras do país se abririam para 
brasileiros vacinados. “Principalmente na 
Flórida”, antecipa a diretora associada da 
empresa, Karen Schmidt. “No Festuris, es-
taremos juntos com o Visit Florida, foca-
dos na retomada, além de também mar-
carmos presença na Aviesp com a mesma 
intenção, isto é, de promover nossa ampla 
oferta de hotéis no Estado mais procura-
do pelo brasileiro nos Estados Unidos”, 
acrescenta Karen.

Leonel Andrade, da CVC 
Corp
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MARCO OLIVA - CLUB MED
O Fly & Ski do Club Med deu resultados 
importantes em 2021 devido à reabertura 
de fronteiras de países com produtos de 
inverno no hemisfério Norte. Marco Oli-
va, do Club Med, conta que o crescimento 
em setembro deste ano foi de 40% ante o 
mesmo mês de 2020. 
Ele ressalta a abertura do primeiro resort 
da marca no Canadá, o Quebec Charlevoix, 
marcada para 4 de dezembro, e do Club 
Med La Rosière, nos alpes franceses, pró-
ximo à Itália, na mesma semana.   

MURILO PASCOAL - BEACH 
PARK
Murilo Pascoal, do Beach Park, afirmou ser 
uma honra "estar em um grupo tão seleto, 
de pessoas especiais". "Foi muito impor-
tante participar do evento e reencontrar as 
pessoas", afirmou. Para o executivo, 2022 
está se desenhando para ser o que o setor 
imaginava que seria este ano. "2022 será 
um ano bom. Está se desenhando para 
isso. A retomada está a cada semana, 
cada dia mais próxima", concluiu.

PATRICIA THOMAS E 
VIVIÂNNE MARTINS – 
ACADEMIA DE VIAGENS 
CORPORATIVAS
Elas estavam com saudade. O Abroad Mice 
voltará a ser presencial em 2022 e percor-
rerá São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Ale-
gre, Curitiba e Belo Horizonte levando as 
lições da pandemia aos profissionais de 
eventos e viagens corporativas. A princi-
pal delas: aconteça o que acontecer, todos 
têm de estar juntos, unidos.
"Fizemos isso desde o começo da crise. 
Lá no início, nos esforçamos para reali-
zar ações de acolhimento, trabalhamos 
como eles deveriam encarar a retomada e 
os resultados foram muito positivos", afir-
mam Patricia Thomas e Viviânne Martins, 
adiantando que também vem por aí, no 
Abroad Summit 2022, um Product Showca-
se, com fornecedores demonstrando dina-
micamente suas novidades para o cenário 
de retomada.

Marco Oliva, do CLub Med

Murilo Pascoal, do Berach 
Park
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RAFFAELE CECERE - 
GRUPO R1
O volume de eventos presenciais vai cres-
cendo aos poucos, e a R1 já atingiu 55% do 
pré-pandemia em outubro. Raffaele Cecere 
acredita que sua empresa voltará mais for-
te do que estava em 2019, graças ao inves-
timento em tecnologia no período de isola-
mento. Contudo, Cecere sempre quer mais. 
"Na pandemia, aumentou a percepção do 
público do quanto a R1 está de olho no 
mercado de Turismo. Priorizamos os ho-
téis em detrimento dos galpões de eventos 
e desde o primeiro dia fizemos o possível 
para levar informações que apoiassem a 
adaptação do Turismo ao difícil cenário de 
crise", afirma. 
"Agora estamos trabalhando em um novo 
projeto, o Academia R1, em parceria com 
a startup BDS, a primeira academia gamer 
gratuita no Brasil. É um projeto social fo-
cado em capacitar jovens de comunidades 
carentes, levando ensinamentos como 
ESG e compliance por meio da linguagem 
dos jogos", completa.
A ideia é levar a São Paulo projetos simi-
lares ao que a BDS tem em outras capi-
tais do País. Incluir no mercado de traba-
lho jovens interessados em empreender, 
em se profissionalizar, mostrar a eles que 
para poder ter sucesso, precisam dar bons 
exemplos. 
"Alguns dos gamers brasileiros mais bem 
sucedidos do mundo saíram das comuni-
dades carentes. Eles já conhecem a lin-
guagem do mundo gamer e vamos combi-
ná-la com as melhores práticas do mundo 
corporativo." 
A academia está sendo construída no WTC 
São Paulo e a proposta é levar também ao 
centro de treinamento do Corinthians. Ini-
cialmente, a R1 e a BDS pretendem capa-
citar 100 paulistas, mas a meta em médio 
prazo é de chegar a três mil.

RICARDO AMARAL – R11 
Em mais um ano de presença na lista dos 
100+ Poderosos, Ricardo Amaral come-
mora a adesão dos agentes de viagens 
brasileiros com os produtos da Royal Ca-
ribbean, vendidos pela sua R11 Travel com 
exclusividade no País. 
"Em novembro teremos a inauguração do 
navio Odyssey of The Seas, da Royal,  que 
acontecerá entre os dias 13 e 15 de no-
vembro, saindo de Fort Lauderdale, na Fló-
rida, e incluindo em seu itinerário Perfect 
Day at Cococay, ilha privativa da Royal Ca-
ribbean nas Bahamas", aponta o executivo.

 Raffaele Cecere, do 
Grupo R1
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SIDNEI PIVA – GRUPO 
ITAPEMIRIM
A ITA Transportes Aéreos anunciará voos 
à Argentina ainda este ano. É o que o pre-
sidente do Grupo Itapemirim, Sidnei Piva, 
falou à reportagem durante o almoço de 
premiação dos 100+ Poderosos do Turis-
mo PANROTAS ELO. 
Miami, Orlando, Lisboa e Paris também 
estão nos planos da ITA, mas em um futu-
ro mais distante, conta o executivo.
Líderes do Inprotur (Turismo da Argentina) 
e da ITA se reuniram durante a Abav Expo, 
em Fortaleza e agora o presidente da aé-
rea pretende acelerar sua estreia interna-
cional.

SIMONE SCORSATO - BLTA
Simone Scorsato ficou honrada com a no-
meação. "É um reconhecimento de muito 
trabalho, de um longo tempo e de sobre-
tudo desse momento que vivemos agora 
com a pandemia. Então, fico muito feliz e 
muito honrada", afirmou.
Para a presidente da BLTA, o Brasil tem 
muito a ser descoberto na retomada. 
"Acredito que, com muito esforço e mui-
to trabalho em conjunto, conseguiremos 
retomar o Brasil como um destino de de-
sejo, inclusive para o mercado internacio-
nal. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, 
mas com os brasileiros viajando muito 
domesticamente e tendo excelentes ex-
periências, só precisamos passar essa 
mensagem para o mercado internacional", 
explicou.

SOLANGE BARBOSA - 
ROTA DA LIBERDADE
Solange Barbosa é uma Poderosa do Tu-
rismo, e não é de hoje. "Receber a home-
nagem foi algo sensacional. Em 2000, cur-
sando Turismo, eu vinha do interior para 
a capital de São Paulo para ir às agências 
só para pegar o caderno PANROTAS para 
poder montar roteiros. Jamais pensaria 
que, 20 anos depois, viveria um momento 
desses. É maravilhoso", contou.
Ao comentar sobre representar o Afrotu-
rismo entre os Poderosos, Solange e Ta-
nia Neres afirmaram se sentir honradas e 
felizes. "Nossas ancestrais lutaram tanto 
para estarmos aqui, então precisamos 
agradecer. Precisamos estar aqui, aceitar 
que estamos aqui, porque merecemos, 
trabalhamos para isso e estamos pavi-
mentando um caminho para a nova gera-
ção. Agradecemos aqueles que vieram an-
tes e lutamos para os que vierem depois", 
afirmaram.

Sidnei Piva, da Itapemirim 
Transportes Aéreos
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TANIA NERES – 
SALVATUR VIAGENS
Com tantos anos de Turismo, agora Tania 
Neres pode dizer que é uma Poderosa do 
setor. "Depois 30 anos no Turismo, receber 
esse reconhecimento é incrível. Para mim, 
foi engrandecedor. Estou extremamente 
feliz com esse prêmio. Agora sou uma su-
per poderosa", brincou.
Com o coletivo Afroturismo, Tania está 
trabalhando junto a Beatriz (Moremi, da 
Brafrika) para levar as pessoas a viven-
ciarem mais a cultura negra por meio da 
história, gastronomia, religião e vivências. 
"Acabamos nos unindo para fazer mais 
conexões e fazer com que outras pessoas 
pretas pudessem fazer essas viagens, en-
tender o sentido e resgatar nossa história", 
explicou.

WELLINGTON MELO - 
HOTEL UNIQUE
Wellington Melo, do Hotel Unique, foi no-
meado um dos Poderosos do Turismo e 
disse que está sendo muito interessante 
esse momento da sua vida. "Estou trazen-
do minha verdade. Para nós que trabalha-
mos com o luxo, sabemos que às vezes 
ficamos muito superficiais e poder trazer 
essa questão da minha trajetória, de vir da 
periferia para o luxo, é muito bacana. Es-
tou muito feliz. Assim vejo que o trabalho 
está dando certo, que estou colhendo os 
frutos", explicou.
O executivo também vê um cenário pro-
missor para a retomada. "Estamos bem 
confiantes. Já percebemos um reaque-
cimento, uma melhora do movimento. 
Também percebemos a importância do 
momento em que precisamos aplicar pro-
tocolos e sermos cautelosos, o que será 
mantido nessa retomada", explicou.

TOMAS PEREZ – TERESA 
PEREZ TOURS
Aos poucos os projetos de Tomas Perez 
para além da Teresa Perez Tours vão se 
desenvolvendo e sua holding vai fican-
do pronta para a retomada das viagens 
de luxo. Ele revela que está aberto a mais 
negócios, mas desde que façam senti-
do. “Uma empresa tem de ajudar a outra. 
A ideia é enxergar onde há oferta insufi-
ciente na jornada do viajante de alto poder 
aquisitivo e preencher com novas frentes 
de negócios”, afirma Tomas Perez, que 
ainda se diz muito satisfeito com os resul-
tados da Teresa Perez Tours considerando 
os desafios da pandemia. 

Tomas Perez, da 
Teresa Perez Tours
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Tania Neres, da Salvatur Viagens 
e do Coletivo Afroturismo

Clovis Casemiro, da IGLTA

Inês Melo, da Unav e da Stanfer 
Turismo

Estela Farina, 
da NCL

Bruna Freitas, da 
Aeromexico

Jackson Andrade, da Wooba

Juarez Neto, do Grupo 
Ancoradouro

Beatriz Pires, Fillipi Nobre e Gustavo 
Giannetti, da Elo

FLASHES
100+ PODEROSOS

DO TURISMO PANROTAS ELO
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Celso Guelfi, da GTA
  

Adonai Arruda Filho, da BWT

Simone Scorsato, da BLTA

Livia Sá, da Go Agentes

Danielle Coltro, do Travel 
Designers Group e Coltro Viagens

Heber Garrido, do Hot Beach Parque e Resorts, e 
Guillermo Alcorta, da PANROTAS

Mariana Aldrigui, da FecomercioSP e USP

Claudia Bernardo, do Travel 
Designers Group e Six Viagens
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Alexandre Sampaio, da FBHA e CNC

Bruno Reis, da Emprotur

Viviânne Martins e Patrícia Thomas, da Academia de 
Viagens Corporativas

Artur Andrade, da PANROTAS, Thiago Cuencas, 
da Viagens & Cia, e Gustavo Giannetti, da Elo

Ângelo Sanches Thurler, 
da Anseditur

Solange Barbosa, da Rota da Liberdade

Eduardo Bernardes, da Gol Jussara Pellicano, da Sisterwave

FLASHES
100+ PODEROSOS

DO TURISMO PANROTAS ELO
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José Antônio Coimbra, da Iberia/British 
Airways

Wellington Melo, do Hotel Unique

Ricardo Sidaras e Artur Andrade, da PANROTAS, 
Leonel Andrade, da CVC Corp, Fillipi Nobre e Gustavo 
Giannetti, da Elo

Magda Nassar, da Abav Nacional

Flávio Louro, da E-HTL

Federico Siri, da Universal Assistance

Jerusa Hara, da Abav Nacional

Artur Andrade, da PANROTAS, Eduardo Bernardes, da Gol, 
Guillermo Alcorta, da PANROTAS, e Fillipi Nobre, da Elo
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Carlos Antunes, da Copa Airlines

Heloisa Prass, da PANROTAS, e Harumi Burstin, da 
Inteegra

Paulo Tadros, da CNC, representou seu irmão, 
presidente da entidade, José Roberto Tadros

Cynthia Rodrigues, da Interep

Carolia Sass de Haro e Trícia Neves, da Mapie

Karen Schmidt, da Best Western

Fátima Facuri, da Abeoc Brasil

Jacqueline Conrado, da United Airlines

FLASHES
100+ PODEROSOS

DO TURISMO PANROTAS ELO
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Gabriella Cavalheiro, da Universal Alexandre Cavalcanti, da American Airlines

Fábio Mader, da CVC Corp

Guillermo Alcorta, da PANROTAS, e Guilherme 
Paulus, do Saint Andrews Gramado

Antonietta Varlese, da Accor

Alexandre Zubaran, da Enjoy Hotéis e WAM Hotéis

Thomas Dubaere, da Accor

Luis Ferrinho, da Omnibees
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Alexandre Cavalcanti, da American Airlines, entre Ricardo 
Sidaras e José Guilherme Alcorta, da PANROTAS

Gonzalo Romero, da Air Europa, e José Guilherme 
Alcorta, da PANROTAS

Mário Carvalho, da Tap

Edmar Mendoza Bull, da Copastur

Thais del Ben, da WTM Latin America

Marcelo Cohen, da Belvitur, e José 
Guilherme Alcorta, da PANROTAS

Luciane Leite, da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo de Ilhabela

Renato Hagopian, da Qatar Airways
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FLASHES
100+ PODEROSOS

DO TURISMO PANROTAS ELO
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Bruno Wendling, do 
Fundtur-MS e Fornatur

Cinthia Douglas, da Disney Destinations

Marina Gouvêa, da Primetour

Ricardo Sidaras, da PANROTAS, 
e John Rodgerson, da Azul

Ana Biselli Aidar, da Resorts Brasil

Diogo Elias, da Latam

Valeria Soska, da SAP Concur

Luis Sassi (Travel Designers e Flaptur)

FLASHES
100+ PODEROSOS

DO TURISMO PANROTAS ELO
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Aldo Leone Filho, da Agaxtur

Claudia Brito, da Coris

Sylvio Ferraz, da CVC Corp

Toni Sando, de Unedestinos

Orlando de Souza, do Fohb

Ana Maria Berto, da Orinter

Natália Abreu, da Wee Travel

Arnaldo Franken, do Grupo Arbo
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Chieko Aoki, da Blue Tree Hotels

Priscila Zarichta, do 
Integração Trade e Zari 
Viagens

Karla Tanaka, do Integração 
Trade e Giro Pelo Mundo Viagens

Ana Paula Ramazzini, do 
Integração Trade e Estação Amparo

Ricardo Amaral, da R11 Travel

Humberto Murakami, do Travel Designers 
Group e Get Out N About Travel

Danielle Meirelles, da FRT Operadora

Vinicius Lummertz, da Secretaria de 
Turismo e Viagens do Estado de São Paulo

FLASHES
100+ PODEROSOS

DO TURISMO PANROTAS ELO
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Aviação
Filip Calixto

Divulgação Latam
 

LATAM REINVENTADA
NA CRISE

Os efeitos da crise provocada pela pan-
demia permitiram à Latam Brasil tomar 
medidas para se tornar uma compa-
nhia mais sustentável em longo prazo, 
proporcionar melhor experiência para o 
cliente, ser mais eficiente e investir em 
ações para reduzir os impactos ambien-
tais. A avaliação é do CEO da empresa 
no País, Jerome Cadier, e foi feita duran-
te um evento interativo que abriu os pla-
nos e estratégias da marca para o mer-
cado. O Latam Experience - Conectando 
com o Futuro contou com a participação 
de mais de sete mil inscritos e além de 
falar sobre os objetivos da corporação 
debateu os desafios do setor. 
Segundo Cadier, a Latam Brasil é atual-
mente uma companhia muito mais 
competitiva do que antes da pandemia, 
apesar de ter sido profundamente im-
pactada pela crise por ser a aérea com 
mais presença internacional operando 
no Brasil. Por outro lado, o comporta-
mento do consumidor também mudou, 

com mais pessoas comprando viagens 
para Turismo do que para negócios. 
“Isso muda a sensibilidade a preço, com 
menos pessoas comprando com curta 
antecipação. Mas, já vimos nas últimas 
semanas uma sensível recuperação do 
mercado corporativo”, ressaltou.
O CEO da Latam Brasil também desta-
cou a abertura de novas bases até o pri-
meiro trimestre de 2022, quando a com-
panhia alcançará, aproximadamente, 56 
destinos. “Estamos em um patamar de 
competitividade que jamais tivemos an-
tes, graças ao processo de reestrutura-
ção do Chapter 11, que permite a nossa 
reorganização com muito mais eficiên-
cia e mais agressividade”, pontuou.

MUDANÇAS NA AVIAÇÃO
Realizado com debates e apresenta-
ções que se estenderam por dois dias, o 
evento da Latam começou com a fala do 
próprio CEO brasileiro, que destacou as 
mudanças permanentes e adaptações 
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que a companhia sul-americana acredita 
que o setor como um todo está vivendo. 
O líder da aérea chegou a salientar que a 
pandemia causou um boom de ferramentas 
tecnológicas que vai mudar o perfil de via-
gens para sempre. "Basta ver a quantidade 
de reuniões que hoje fazemos virtualmente 
e não mais presenciais. Isso fez com que 
a companhias continuassem operando e 
fossem tão produtivas sem um volume tão 
grande de encontros presenciais e, conse-
quentemente, o número de viagens corpora-
tivas despencou".
Essa transformação de comportamento, se-
gundo avaliou o dirigente, não implica ne-
cessariamente na diminuição das viagens 
corporativas. "O número de passageiros e 
viagens corporativas será até maior do que 
2019, mas a proporção total das viagens, 
isso sim, reduziu e provavelmente não vol-
tará aos patamares de 2019. Essa é uma das 
mudanças mais importantes, pois ao alterar 
a natureza do passageiro e o motivo pelo 
qual ele viaja, altera-se também seu com-
portamento de compra", previu.
Na perspectiva do executivo, ainda existem 
outras particularidades de momento que 
precisam ser levadas em conta. São elas: a 
necessidade de se adaptar rapidamente às 
variações do mercado, da política, da econo-
mia e do planeta. Assim como as próprias re-
gras dos países em relação a comprovantes 
de vacina, testes PCRs e documentação.
Também entra nesse cálculo de alteração 
de comportamento a nova expectativa do 
passageiro quanto ao serviço. O que implica 

em atendimento mais rápido e com mínimo 
contato. "O cliente espera que as coisas se 
resolvam mais facilmente nas ferramentas 
digitais. É fundamental para a Latam investir 
bastante em tecnologia. Na facilidade com 
a qual o passageiro lida com a companhia”, 
apontou. 

PANORAMA ECONÔMICO
Em outro momento, Jerome Cadier e o eco-
nomista Ricardo Amorim conversaram sobre 
o panorama econômico do setor aéreo. Ficou 
claro para ambos que os setores de Turismo 
e eventos, que foram os mais impactados 
com a pandemia da covid-19, serão os pri-
meiros a se recuperarem e em grande volume 
de negócios. “Com o avanço da vacinação e 
a flexibilização das restrições, o pêndulo 
do consumo vai pender para os produtos e 
serviços que não puderam ser consumidos, 
como por exemplo, as viagens”, destacou 
Amorim. Para Cadier, haverá um perfil mui-
to diferente de recuperação, com patamares 
superiores ao período pré-pandemia, a partir 
de janeiro de 2022. “Hoje já temos uma de-
manda muito grande para voos domésticos, 
pois muitas pessoas estão descobrindo o 
Brasil”, exemplificou.

NOVOS DESTINOS
De olho no crescimento das viagens por con-
ta do avanço da vacinação contra a covid-19, 
a Latam Brasil já estuda operar mais dez no-
vos destinos no Brasil em 2022, além dos 
previstos para o início do primeiro trimestre. 
Atual líder de mercado do setor aéreo brasi-

O economista Ricardo Amorim e o CEO da Latam Brasil, 
Jerome Cardier, em painel do Latam Experience
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A jornalista Gloria Maria, mestre de 
cerimônias do Latam Experience, com 
Jerome Cardier, CEO da Latam

leiro segundo a Anac, a companhia segue confiante 
na recuperação. “O movimento de retomada de via-
gens do mercado doméstico brasileiro vem crescen-
do ao longo dos últimos meses e estamos tomando 
decisões cada vez mais rápidas para atender a de-
manda”, destacou o diretor de Vendas e Marketing 
da Latam Brasil, Diogo Elias.

MERCADO INTERNACIONAL
A abertura de fronteiras também fortalece o otimis-
mo da companhia para avançar no mercado interna-
cional. Na avaliação de Andreas Schek, vice-presi-
dente de Vendas e Branding do Grupo Latam, o grupo 
como um todo está cada vez mais confiante na re-
tomada e destaca que a pandemia permitiu à com-
panhia investir em uma comunicação mais eficiente 
com o cliente e na oferta de melhores serviços. “O 
nosso compromisso é oferecer a melhor experiên-
cia para o nosso cliente. Estamos cada vez mais co-
nectados e eficientes em cada país onde operamos”, 
afirmou no painel com o tema ‘Latam pelo mundo’.

METAS DE SUSTENTABILIDADE
Em um painel sobre o desafio ESG na aviação, exe-
cutivos da companhia ressaltaram que até o fim 
deste ano, a Latam Brasil deve iniciar a gestão dos 
resíduos recicláveis a bordo dos voos domésticos 
no Brasil. Segundo a diretora de Relações Institucio-
nais, Regulatório e Sustentabilidade, Gislaine Ros-
setti, a empresa está em uma jornada sem volta em 
direção à eficiência total do ponto de vista da sus-
tentabilidade.

Diogo Elias fez previsões para 
2022 no Latam Experience
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Gislaine também chamou a atenção 
para a importância de toda a cadeia 
da aviação estar engajada em ações 
de sustentabilidade para reduzir os 
danos causados ao meio ambien-
te, uma vez que a indústria aérea 
é responsável por mais de 2% das 
emissões de carbono no mundo. A 
executiva ressaltou que um dos prin-
cipais desafios da indústria é o de 
buscar alternativas para substituir o 
combustível fóssil. “É uma respon-
sabilidade de todos os players, que 
precisam identificar oportunidades e 
tecnologias para reduzir os impactos 
ambientais. Assumimos na Latam 
metas a serem alcançadas daqui a 
30 anos, mas a jornada começa ago-
ra”, enfatizou.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A pandemia da covid-19 também an-
tecipou e agilizou os processos de 
transformação digital dentro da aé-
rea. Em mais um painel do Experien-
ce, a empresa abordou tendências de 
mercado e de consumo. Para esse 
debate foram convidados Juliana 
Rios, vice-presidente de TI e Digital, 
e Rafael Walker, diretor de Customer 
Experience.
Para Walker, o consumidor quer 
uma experiência muito mais digital, 
autônoma e imediata. Segundo 
Juliana, este processo eliminou 
etapas que não contribuem com 

Juliana Rios e Rafael Walker 
participam da abertura 
do segundo dia de Latam 
Experience com Gloria Maria

a experiência do passageiro. As 
mudanças trazem agilidade na 
aquisição de passagens e serviços 
nos canais oficiais da companhia 
aérea, rapidez no check-in, 
procedimentos mais contactless 
e ampliação dos canais de 
comunicação  de relacionamento, 
com mais autonomia e customização. 
Mesmo utilizando os meios digi-
tais, a relação ficou mais humana, 
pois ainda há diversos fatores que 
são influenciados com isso, que vão 
desde a recepção do passageiro na 
aeronave a todos os trâmites técni-
cos necessários para atuarmos com 
pontualidade, qualidade e segurança.

LATAM PASS
Já no último dia de evento, a jorna-
lista Glória Maria recebeu Martin 
Holdschmidt, diretor da Latam Pass 
Brasil, e Fábio Vilela,  do site Passa-
geiro de Primeira, para falarem sobre  
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Latam Experience 
encerrou apontando 
tendências para 
a retomada com 
representantes de 
entidades

suas experiências de viagens pelo mun-
do e como os programas de fidelidade 
podem contribuir para essa realização.  
A jornalista contou um pouco de suas 
viagens, que a permitiu visitar aproxi-
madamente 160 países. “Viajo para co-
nhecer pessoas, almas, sentimentos e 
emoções”, frisou a jornalista. Logo em 
seguida, Martin explicou como o LATAM 
Pass troca pontos por passagens aéreas 
e que também reconhece os passageiros 
mais assíduos da companhia.

DESTINOS E TURISMO DE RETOMADA
No encerramento do evento, Diogo Elias 
recebeu a liderança de diversas entida-
des ligadas ao setores de aviação e turis-
mo para uma conversa sobre novos des-
tinos e o turismo de retomada Segundo 
Giovana Jannuzzelli, diretora executiva 
da Alagev - Associação Latino Americana 
de Gestão de Eventos e Viagens Corpora-
tivas, os destinos mais atraentes na re-
tomada são aqueles para o propósito de 
trabalho em que se possa compartilhar a 
experiência com seus familiares. Eduar-
do Sanovicz, presidente da ABEAR (Asso-
ciação Brasileira das Empresas Aéreas), 
destacou que os destinos domésticos já 
retomaram em 75% e que o restante será 
proveniente do turismo de eventos.

Gloria Maria já superou a marca 
de 160 países visitados

Todas as informações, debates 
e as apresentações do evento da 
Latam ainda estão disponíveis. 
Basta acessar o link e se cadas-
trar para assistir.
latamexperience.com.br

ASSISTA A 
TODO O CONTEÚDO

https://www.latamexperience.com.br/
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25 de outubro de 202151

PRONTA – JÁ HÁ ALGUM 
TEMPO – PARA A RETOMADA

Após quase dois anos desde 
que a pandemia de covid-19 
teve início, o setor de Viagens 
e Turismo começa a reaquecer, 
com uma série de reaberturas 
de fronteiras – várias delas na 
Europa –, retomada das via-
gens e uma demanda altamente 
reprimida, com vontade de via-
jar. O lazer já está a todo vapor, 
mas e o segmento corporativo? 
Como está a recuperação?
Apesar de mais lenta que a 
do mercado de lazer, algumas 
empresas nunca pararam de 

enviar seus funcionários a 
viagens corporativas e, aos 
poucos, começam a retomar 
este tipo de negócio, que 
é tão importante para as 
companhias. Com a vacinação 
em andamento, as viagens a 
trabalho vão, cada vez mais, 
voltar. Diferentes, mas vão. 
“Pouco a pouco a gente começa 
a perceber mais viajantes 
corporativos em nossos voos 
e isso é um bom indicador. 
Vale ressaltar que, mesmo no 
pré-pandemia, a presença de 

pessoas indo viajar a trabalho, 
no mundo inteiro, é muito maior 
do que as companhias aéreas 
conseguem ver. Este tipo de 
viajante pode não estar embaixo 
de um contrato ou programa 
de fidelidade, por exemplo, 
portanto, existe um espaço a 
ser preenchido. Percebemos 
que está voltando e vemos cada 
vez mais nosso time de vendas 
sendo acionado”, diz o gerente 
corporativo da Air France-KLM, 
Fabio Lessa.
A Air France-KLM nunca deixou 

Fabio 
Lessa, da 
Air France-
KLM
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de voar entre o País e a Eu-
ropa, desde o início da crise 
sanitária global em março de 
2020. Seja para trazer pas-
sageiros no trecho da França 
para o Brasil, a companhia aé-
rea manteve suas operações 
em território brasileiro, refor-
çando importância da região 
em sua estratégia. 
“O Brasil é um mercado estra-
tégico e prioritário para a Air 
France-KLM. Fomos a única 
aérea que não parou de voar 
para o Rio de Janeiro, nem 
no pico da pandemia. Isso 
mostra o compromisso mui-
to grande da empresa e uma 
percepção do tipo de serviço 
essencial que é colocado.”

CORPORATIVO
Para o segmento corporativo, 
a transportadora mantém um 
canal dedicado às empresas e 
TMCs. Não só em termos de 
política comercial, mas o de-
partamento é muito flexível 
em termos de prestação de 
serviços. A área evoluiu bas-
tante durante a pandemia e, 
segundo Lessa, está pronta, já 
há muito tempo, para receber 
novamente essa demanda.
“Dialogando com os clientes, 
percebemos um desejo de 
evolução de tecnologia que 
permitisse a diminuição dos 
pontos de contato até entrar 
no avião. Esta foi uma ques-
tão que chegou para a gente 
por meio de uma interlocução 
muito forte que temos com os 
clientes e TMCs”, explica.
A companhia aérea está sem-
pre desenvolvendo pesquisas 
e ouvindo os clientes corpo-
rate para ajudar a entender o 
atual momento e a tomar as 
medidas necessárias para 
ampliar ainda mais a expe-
riência e o relacionamento. 
Por meio de questionários 
com pontos de contato nas 
companhias, trade e TMCs, a 
aérea identificou que as pes-
soas têm preocupação com 

regras de entrada nos países, 
processos de limpeza e hi-
gienização das aeronaves e 
como é a política de cancela-
mento e alteração de passa-
gens. 
“Nos sentimos privilegiados 
por ter um canal de comuni-
cação tão aberto e próximo. 
Temos uma taxa de resposta 
muito alta nos levantamentos 
que fazemos e isso nos for-
nece esse tipo de informação 
que nos é tão valiosa. É esse 
tipo de diálogo que quere-
mos.”
Pensando também nesta par-
cela de viajantes, a Air Fran-
ce-KLM, juntamente com a 
Gol, oferece o VoeBiz, progra-
ma de fidelidade para peque-
nas e médias empresas. De 
fácil adesão, conta com uma 
base grande de associados. 
Durante a pandemia, obvia-
mente houve uma diminuição 
na atividade dos clientes já 
membros, mas a aérea já vê 
sinais de recuperação. Para 
o doméstico está um pouco 
mais avançado que para o in-
ternacional. 

PARCEIROS
Antes mesmo do surgimento 
do novo coronavírus, as par-
cerias para a Air France-KLM 
sempre foram essenciais. Em 
tempos de pandemia, o apoio 
dos parceiros – como a brasi-
leira Gol e os agentes de via-
gens – foi fundamental para 
este início de retomada.
“Existe uma troca muito gran-
de com a Gol no que diz res-
peito às habilidades, conhe-
cimentos e inteligências. Tem 
um time profissional e a gente 
se apoia mutuamente. O fato 
de termos contratos em co-
mum para o corporativo já 
demonstra essa confiança e 
essa necessidade que temos 
de interação com um impor-
tante parceiro doméstico”, 
afirma Lessa.
Sobre os agentes de viagens, 
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o executivo pontua que eles são um 
alicerce da operação da companhia. 
Segundo ele, o mercado brasileiro 
tem se profissionalizado muito, se 
tornando cada vez mais tecnológi-
co. E, para ele, as agências, inclusi-
ve, são os atores que ensinam sobre 
novas tecnologias e como o setor 
deve se adaptar em determinadas 
situações.
“Existe um papel que também acho 
fundamental, que é o das associa-
ções, como a Alagev. Eu vejo que 
as discussões que acontecem nas 
entidades são de muita qualidade 
e, quando falam de tendências, são 
sempre precisas. São pessoas com 
muita experiência, que fazem isso 
há muito tempo. É muito gratifican-
te poder participar e ter uma voz 
com todos esses parceiros”, finaliza 
Lessa. n

Com o Air France Protect, a companhia aérea 
adota um compromisso para tornar a viagem 
dos passageiros mais segura e flexível. Entre os 
protocolos – tanto de limpeza quanto comer-
ciais – estão: 
• TravelDoc – site que traz os requisitos que 

se aplicam aos destinos;
• Equipes em solo e a bordo sempre utilizando 

máscaras cirúrgicas;
• Cartazes e sinalizações reiterando as medi-

das de distanciamento;
• Balcões de check-in equipados com telas de 

proteção em acrílico;
• Oferta de catering e serviços nas salas vip 

adaptados;
• Distribuidores de álcool em gel;
• Bilhetes 100% modificáveis ou reembolsá-

veis;
• Controle da temperatura corporal na saída 

de certos voos;
• Obrigatoriedade de máscara facial durante 

os voos;
• Renovação do ar a cada 3 minutos (filtro 

HEPA);
• Limpeza diária e desinfecção frequente de 

todas as superfícies de contato;
• Kit sanitário.n

CUIDADOS 
SANITÁRIOS E 
COMERCIAIS 

DA AIR 
FRANCE-KLM
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elo.com.br

Vai na sua.
Vai com

Todo destino fica 
mais belo quando 
seu passageiro 
vai com Elo.

Agora que você sabe tudo que  
há de mais novo no turismo, 
vai com Elo e decole nessa jornada.

São mais de 140 milhões de clientes 
prontos para aproveitar o que há de 
melhor no seu negócio.

Vai com Elo e faça parte das boas 
lembranças de seus passageiros.
 
Não importa o lugar,  
nosso destino é facilitar.
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