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Pesquisa: Acordos Aéreos
Junho/21
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67 respondentes
Gestores de Viagens
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1: Sua empresa fez ou está fazendo algum ajuste na Política de Viagens
em virtude da Pandemia?
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1: Sua empresa fez ou está fazendo algum ajuste na Política de Viagens
em virtude da Pandemia? Se SIM, quais ajustes?

Fluxo de aprovação e restrições das viagens
Autorização prévia 
Alteração no nível de aprovação
Foi publicado um Guia de Cuidados durante a pandemia, reforçando que apenas viagens essenciais ao negócio devem ser realizadas. Para hospedagens, está proibido o compartilhamento de 
quartos (o campo "acompanhante" foi retirado do sistema de viagens)
Dependendo da localidade, alugando carro automático para os viajantes, optando por voos diretos
Restrição de viagens aéreas
Somente vajam com aprovação Diretoria
Fluxo de aprovação distinto
Antecedência de compra / Viagens apenas com extrema necessidade.
Flexibilização da antecedência de compra e normas de segurança e saúde
Fluxo de aprovação ajustado, no qual toda viagem passa por aval da diretoria, ajustamos políticas de deslocamentos, hospedagens.
Foi criada uma nova guia global referente a COVID-19 e nesta tem um item referente a aprovações de viagens nacionais e internacionais. Nacionais que não tinham aprovação, passam pelos 
diretores das áreas e internacionais, pelo vice presidente de operações da América
Redução em até 30% do volume de viagens
Aprovação sanitária 
Alteração na condição de escolha de quartos duplos. Durante a pandemia estamos usando exclusivamente quartos single.
Valores de km, refeição, reembolso 
Exames PCR obrigatórios antes das viagens
Exigência de teste PCR antes da viagem
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2: As reuniões com clientes/fornecedores estão sendo realizadas de que 
forma?
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3: Para a retomada de viagens, sua empresa está considerando redução
de volume de viagens em relação a 2019?
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4: Qual é a previsão de redução do volume de viagens em relação a 
2019?
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5: Você tem compartilhado essa informação com o fornecedor aéreo
durante a (re)negociação do acordo?
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6: Neste momento está renegociando acordos atuais ou solicitando
prorrogações?
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7: Há imposição de alguma cláusula nova obrigatória nos novos
contratos?
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7: Há imposição de alguma cláusula nova obrigatória nos novos
contratos? Se SIM, quais cláusulas?

Cláusulas relacionadas à privacidade e segurança de dados: LGPD
Estamos renegociando os acordos para que ambas as partes saiam ganhando, entendemos que como o volume de viagens está baixo, reduzimos a % de desconto nas passagens. 
Mas acordamos sempre que caso tenhamos uma retomada significativa de viagens, possamos rever os acordos antes dos prazos vencerem.
Não ter mínimo de utilização e não se responsabilizar por infortúnio
Créditos 
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8: A validade dos novos acordos foi alterada?
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9: Avalie o grau de importância dos itens abaixo para a escolha de um fornecedor
aéreo no momento da negociação/prorrogação de um acordo aéreo?
Responderam: 59    Ignoraram: 8
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