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Depois de tanto tempo de isolamento, os 
encontros presenciais têm a finalidade de 
conectar pessoas, gerar novos negócios 
e trocas de experiências. Evento de 
profissionais que organizam eventos e 
viagens corporativas, o Lacte17 deixou essa 
tendência clara e esta foi a tônica utilizada 
pela Alagev em sua programação
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Com DNA familiar e com os relacionamentos como um de seus pilares, o setor de Viagens 
e Turismo, no qual todos nós acreditamos, investimos, nos dedicamos e acompanhamos 
há anos, passou por vários momentos de decisão e transformação, nos quais as empre-
sas e profissionais foram obrigados a mudar, a evoluir, a profissionalizar suas ações e 
relações. Os mais espertos e antenados mudaram antes, para o bem, construindo novas 
relações e parcerias, e para o mal, usando a esperteza somente para se dar bem.
A tecnologia traz a capacidade de medir essas relações e parcerias, mas não termina 
com a confiança e a interação pessoal. Pelo contrário, a construção de projetos a quatro 
ou mais mãos, com transparência e objetivos comuns e não apenas o de beneficiar um 
lado, é essencial para que a palavra parceria saia do lugar comum do passado.
Para uma agência de viagens, parceria com o fornecedor não pode ser somente a comis-
são, o ganho. Passa pelos benefícios ao cliente, por facilidades e exclusividades, acesso, 
praticidade, transparência e tantos outros itens além do 10% ou do fee cobrado do passa-
geiro. Na parceria, há momentos em que até se abre mão do ganho. Em outros, há com-
pensação desse movimento. E assim por diante..
Para uma mídia como a PANROTAS, que se transformou digitalmente e internamente nos 
últimos anos para intensificar essa capacidade de montar parcerias verdadeiras com as 
empresas e profissionais do setor, parceria não é apenas um banner, um anúncio, um 
pacote de publicidade, convites para viagens ou envio de press releases. Nós queremos 
ajudar a construir projetos e ações que atinjam os objetivos dos clientes, que melhorem 
o Turismo e que sejam tangíveis, mas também que entrem no mote do “não tem preço”. 
Confiança, transparência, credibilidade e estar lado a lado com o setor. Do ponto de vista 
editorial, não somos um veículo para assessores que só querem enviar press releases e 
contabilizar media value. Você conseguirá medir quanto entregamos, mas queremos ir 
além e isso passa por confiança e transparência uma vez mais. Ir além da exclusividade, 
entendermos uns aos outros. Construir.
Parceria hoje em dia é sim comercial, mas também de ganhos além dele. De contar com 
seus parceiros – e se na pandemia vimos quem eles são, no pós-pandemia mais más-
caras irão cair. Fiquem de olho. Fiquem ligados.
O mundo é dos espertinhos? Talvez durante um sopro. Durante um momento. O mundo é 
dos maiores ou dos melhores? Pode ser de ambos. Mas o mundo é dos bons parceiros. 
Com tecnologia, com relatórios, com siglas moderninhas...mas com olho no olho, com o 
aperto de mão, algo que ainda não tem preço.

Editorial

PARCERIAS NO TURISMO:
VOCÊ É ESPERTINHO OU ALGUÉM 

QUE NÃO SOLTA A MÃO?

Artur Luiz Andrade 
Editor-chefe e Chief Communication Officer da PANROTAS

artur@panrotas.com.br
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EVENTO PRÉ-ILTM DEBATE
O FUTURO DO LUXO

Viagens de luxo

A Evolução do Luxo será tema da edição deste 
ano da ILTM Latin America, que acontece de 3 a 
5 de maio em São Paulo, de volta ao Pavilhão da 
Bienal. Enquanto o principal evento de Turismo 
de alto padrão do País não chega, a organização 
do evento deu um aperitivo, no Rio de Janeiro, 
em parceria com o Fairmont Rio de Janeiro Co-
pacabana e a PANROTAS para debater as ten-
dências das viagens de luxo neste ano. 
As discussões foram baseadas no conteúdo do 
Anuário ILTM PANROTAS de Viagens de Luxo 
2022 – Brasil e América Latina, lançado no final 
de 2021 pela PANROTAS e ILTM. Participaram 
do debate o diretor geral da ILTM Latin America, 
Simon Mayle, o diretor de Vendas e Marketing 
do Fairmont Copacabana, Michael Nagy, a jor-
nalista especializada em viagens de luxo, Julia-

na Saad, e o editor-chefe e CCO da PANROTAS, 
Artur Luiz Andrade.
Para Andrade, as tendências apontadas por 
esse primeiro annual report já estão diante de 
nós, com nossos clientes, e há muitas oportu-
nidades para os agentes de viagens nesse mo-
mento. "Esse evento, além de reunir os especia-
listas de luxo, trouxe insights por parte de quem 
estava no palco e também na plateia, enrique-
cendo a relação entre os players desse segmen-
to”, avaliou. "Busca por experiências exclusivas 
e autenticidade, valorização do Brasil, e nichos 
como bem-estar, casas de luxo e destinos para 
relaxar e se divertir são algumas das tendências 
do anuário, que traz duas pesquisas exclusivas, 
uma com viajantes de luxo e outra com agentes 
de viagens do setor."

Simon Mayle (ILTM Latin America), Michael Nagy (Fairmont Rio de 
Janeiro), Juliana Saad (especialista em viagens de luxo) e Artur 
Luiz Andrade (PANROTAS)
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Por sua vez, Simon Mayle salienta o 
otimismo que está em torno do mer-
cado de alto padrão. "É um momento 
de franca retomada. O Brasil está de 
volta, as viagens de luxo estão em alta 
e os hotéis de alto padrão estão com 
um bom volume de reservas”, pontua o 
diretor da ILTM Latin America. Para ele, 
a América Latina e o Brasil estão pron-
tos para aproveitarem, como destinos 
e como emissores desse setor, toda 
a demanda represada pela pandemia, 
com capacidade para atender todos 
os tipos de viajantes. A próxima ILTM 
Latin America terá mais de 160 exposi-
tores de 30 países.
Segundo Michael Nagy, diretor comer-
cial do Fairmont Rio de Janeiro Copa-
cabana, “estamos sempre nos conec-
tando com grandes eventos, buscando 
potencializar ainda mais o setor de Tu-
rismo tão importante para a economia. 
Por isso somos gratos por receber este 
importante evento que precede a edi-
ção de 2022 da ILTM Latin America". 
De acordo com ele, antes da pandemia 
78% da ocupação do Fairmont Rio de 
Janeiro era de estrangeiros. Na pan-
demia chegou a 95% a participação 
de brasileiros o hotel passou a traba-
lhar com mais agências de viagens e 
reconhece o valor desses parceiros. 
“Estamos aqui para trabalhar e atender 
vocês. Peçam que nós fazemos”, afir-
mou. Hoje 45% do movimento já é de 
hóspedes estrangeiros e ele acha que 
vai haver um equilíbrio, com sazonali-
dade beneficiando o mercado nacional 
em alguns momentos ou o internacio-
nal em outros. O viajante brasileiro de 
luxo, segundo ele, veio para ficar.
“O Fairmont Rio, tem como proposta 
oferecer experiências únicas e trans-
formar momentos em memórias e ao 
realizar este encontro em parceria com 
a PANROTAS e a ILTM consolida mais 
uma vez que a nossa estratégia é mui-
to assertiva em trazer cada vez mais 
eventos de qualidade para dentro do 
hotel,” conclui Netto Moreira, gerente 
geral do Fairmont Rio.
Na plateia, os agentes de viagens pedi-
ram mais agilidade nos canais de ven-
das dos fornecedores, especialmen-
te hotéis e pousadas independentes, 

mais promoção do Brasil no Exterior, 
e mais encontros como esse, de troca 
de conhecimento entre os players de 
luxo.
Após o bate-papo, realizado em uma 
sala de eventos tematizada com al-
gumas tendências do segmento 
(natureza, descontração, conteúdo 
aliado a um formato mais dinâmico), 
os convidados seguiram para um co-
quetel no bar da piscina, com direito a 
show dos cantores Tibi e Fabíola, que 
se apresentam regularmente na pro-
gramação do hotel. Todos os agentes 
de viagens foram presenteados com 
uma noite de hospedagem no Fair-
mont Copacabana.
A mensagem final reforçou a impor-
tância do profissional de viagens para 
o Turismo de luxo e como é funda-
mental a parceria dos diversos elos 
da cadeia de fornecedores com os 
distribuidores. As viagens de luxo vol-
taram e os players reunidos no evento 
se mostram prontos para essa reto-
mada.

Acesse o ILTM & PANROTAS Annual 
Luxury Travel Report 2021 – Brazil & 
Latin America clicando aqui. n

https://www.panrotas.com.br/edicoes-digitais/detalhes/2021/iltm-panrotas-annual-luxury-travel-report-brazil-latin-america_1845.html 
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TP CORPORATE BY LTN, NEW 
AGE E TP AIR LEVANTAM VOO

Luxo e corporativo

Os negócios das empresas pertencentes à holding 
Teresa Perez ganham corpo. Na semana passada, 
o CEO Tomás Perez afirmou que há motivos para 
comemorar, principalmente no que diz respeito à 
agência de viagens corporativas criada em parceria 
com a LTN focada no C-Level das empresas, a TP 
Corporate by LTN, mas também em relação à New 
Age e a consolidadora TP Air. 
Em evento realizado no novo Rosewood São 
Paulo, Perez, Gustavo Bernhoeft e Cibeli Mar-
ques, os diretores da TP Corporate by LTN, brin-
daram com alguns de seus principais parceiros 
o momento vivido pela empresa. 
Executivos das agências de viagens corporativas 
e da operadora de viagens de luxo se encontraram 
pela primeira vez em um dos períodos mais críticos 
da pandemia, junho de 2020, pouco tempo depois 

ser fundada e agora ao completar um ano em pers-
pectivas que animam seus proprietários.
Parceria com a Reed & Mackay e com ela um terre-
no mais fértil para a conquista de contas internacio-
nais, indicação de melhores resultados em janeiro, 
criação de novos produtos como os postos avan-
çados em aeroportos e sinergia entre LTN Brasil e 
Teresa Perez Tours estão entre os principais moti-
vos para o brinde.
A Reed & Mackay é uma rede global de viagens de 
negócios e produtora de eventos. A aliança faz parte 
da estratégia de internacionalização da companhia 
brasileira. Esse acordo, inclusive, será um dos pila-
res no plano da TP Corporate de alcançar o objetivo 
delimitado para 2025: R$ 100 milhões em receita.
"Estar junto da Reed & Mackay é um primeiro pas-
so, abre as portas. Eles estão em 50 países, sou-

Gustavo Bernhoeft, Cibeli Marques e Tomas Perez, da TP Corporate by LTN
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beram combinar o melhor de tecnologia 
com atendimento personalizado e esse 
foi justamente o propósito com o qual 
nascemos", afirma Gustavo Bernhoeft, da 
LTN.
"A Reed & Mackay é um selo, uma chan-
cela, mostra que estamos no caminho 
certo para um projeto que não é de um 
curto prazo, com foco em excelência. 
O mercado está aberto, houve muitas 
demissões, está carente de atendimen-
to. O executivo C-Level não quer mais 
qualquer coisa e vai desejar aproveitar 
seu tempo da melhor maneira", comple-
ta Tomas Perez.
A diretora da TP Corporate, Cibeli Mar-
ques, conta que a empresa cresceu em 
números de funcionários dedicados ape-
nas a ela, e a utilização da estrutura de LTN 
Brasil, Teresa Perez e até da nova TP Air 
são uma vantagem competitiva da TMC. 
"Começamos as conversas em 2020, em 
um cenário muito desafiador, onde só se 
falava em reembolsos, e foi muito praze-
roso construir algo com os nomes fortes 
e as estruturas das duas empresas. Estou 
feliz e otimista com o que estamos viven-
do. Atravessamos um ano muito difícil 
(2021) com tudo sendo conduzido com a 
eficiência de todo o time", afirma Cibeli. A 
meta é chegar a R$ 100 milhões em re-
ceita anual até 2025.

NEW AGE
Operadora fechada durante a pandemia 
e adquirida por Tomás Perez há cinco 
meses, a New Age já voltou a vender, 
gradualmente, aos agentes de viagens. 
Trata-se de um soft opening para fazer 
alguns ajustes na integração tecnológi-
ca do novo sistema de vendas. O CEO 
Tomas Perez conta que a diretora de 
Atendimento da TPT, Renata Yano, e a 
gerente de Vendas Vivian Bertachini são 
os principais nomes à frente da New 
Age até que a operadora esteja com a 
cara almejada pelo grupo.
A ideia é diversificar o portfólio com pro-
dutos de alto padrão, como hotéis quatro 
estrelas, por exemplo, que por questão 
de posicionamento a Teresa Perez Tours 
não vende. "Muitas agências de viagens e 
consultores independentes nos procuram 
para vender alguns bons hotéis que não 
constam em nosso sistema, por ques-

tão de estratégia, de posicionamento. 
Reconhecemos a qualidade desses 
produtos e os incluímos na New Age, 
que já está preenchendo esta lacuna", 
explica Tomas Perez.
"Além disso, incluímos nichos que an-
tes a New Age não tinha, como o es-
qui. Promover a melhor sinergia entre 
TPT e New Age foi o nosso propósito 
desde que optamos pela aquisição. 
Essa troca está sendo muito produtiva 
para os dois lados", completa.
Ele conta que os sistemas de Teresa 
Perez e New Age ainda estão separa-
dos, mas no futuro estarão integrados, 
com a possibilidade de o agente de 
viagens trocar de abas e cair no front 
de cada uma, em um mesmo ambien-
te. Tomas também afirma que o aten-
dimento da New Age por ora está res-
trito em São Paulo e o Rio Grande do 
Sul será o próximo Estado com a pre-
sença de um executivo da operadora.

CONSOLIDADORA TP AIR
Outra empresa de Tomas Perez 
que já está ativa é a consolidadora 
TP Air. Ele diz que bons profissio-
nais estão chegando para compor 
o time, com currículo de anos de 
aviação. O diferencial da TP Air, 
segundo ele, é ser uma empresa 
que supera a simples emissão de 
crédito.
"Temos bom relacionamento 
com as aéreas e com os agen-
tes de viagens e vamos aprovei-
tar desta expertise para oferecer 
conhecimento ao agente de via-
gens", afirma.
Com a Teresa Perez Tours como 
carro-chefe, Tomas Perez ainda 
conta com a TP Corporate by LTN, 
no corporativo; Embark Beyond 
Brasil como host agency para 
consultores independentes; um 
app de viagens e a New Age.n
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Lacte 17

MOMENTO DE 
RECONECTAR

Após um longo tempo em 
isolamento físico e reuniões 
remotas, a próxima tempora-
da de eventos corporativos e 
do setor de Turismo no geral 
priorizará o networking. Esta 
tendência foi evidenciada pelo 
Lacte17, promovido pela Ala-
gev na última semana, no She-
raton WTC, em São Paulo. Afi-
nal, poucas bases podem ser 
mais bem elaboradas do que 
um evento feito por profissio-
nais que planejam eventos. 

Juliana Patti e Giovana 
Jannuzzelli, da Alagev

Beatrice Teizen e Rodrigo Vieira

14 de março de 202252
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Seria esse o caminho para os even-
tos nesta nova era pós-vacina? 
Conteúdo é imprescindível e dividir 
tendências no palco é essencial e 
nunca deixará de acontecer, mas, 
após esses dois anos desde o início 
da pandemia, a indústria se adaptou 
e vem transformando a forma de 
fazer eventos. "A partir de agora os 
encontros presenciais têm muito a 
finalidade de conectar pessoas, gerar 
novos negócios, trocas. E tudo que é 
mais treinamento, trabalho interno, 
será potencialmente substituído pe-
las atividades on-line. Inclusive, no 
Lacte, foi difícil trazer as pessoal de 
volta para o teatro, pois elas queriam 
conversar. Acredito que esse será o 
caminho. Muito mais trabalhos de 
discussão em grupo e geração de 
ideias”, diz a head de Eventos para 
América Latina da Bayer, Juliana 
Patti, nova presidente da Alagev (veja 
nas próximas páginas).
Com 699 participantes presenciais 
no WTC Events Center, em São Paulo, 
os corredores estavam cheios e, de 
máscaras, as pessoas sorriam com 
os olhos, por, finalmente, se reuni-
rem, trocar cartões, fechar negócios 
e parcerias, pegar insights, se reco-
nectar, acompanhar as novidades e 
lançamentos dos estandes de forne-
cedores e entender as trocas de ca-
deiras das empresas.
Para a gerente de Novos Negócios 
de Eventos e Incentivo na Copastur, 
Paula Montagn, o networking e o re-
lacionamento feito de forma presen-
cial, principalmente entre os clientes 
de diferentes segmentos e os forne-
cedores, são bastante importantes. 
“É uma oportunidade de conhecer-
mos mais a rotina, além disso, temos 
sempre de oxigenar, sair da caixa, e, 
com essa troca, a gente consegue 
trazer novas experiências aos clien-
tes finais. Acho importante também 
termos momentos de conteúdo, 
mas, às vezes, só palestras pode fi-
car um pouco maçante. Essa mes-
cla ficou bem bacana. Você coloca 
os participantes em um modo mais 
ativo para poder, realmente, ter esse 
local de fala. É um momento de se 
reconectar”, afirma.

OPORTUNIDADE DE TROCA
Os minilabs, que tiveram início na 
edição de 2020, foram uma oportu-
nidade para os gestores de viagens 
e de eventos trocarem informações 
e experiências com fornecedores de 
hotéis, aviação, tecnologia, fintechs, 
empresas de mobilidade  e outros. 
Isso reflete a crescente necessidade 
de se relacionar, de trocar ideia, de 
fazer networking. 
“Essa dinâmica e troca com outras 
empresas, entre nós, gestores, e 
TMCs, por exemplo, cada um escuta 

as dores do outro... Oportunidades 
como essas enriquecem cada vez 
mais o evento, entre todas as partes 
envolvidas”, diz o Analista de Frota e 
Travel & Events da Philip Morris Bra-
sil, João Brixner. 
Brixner conta que foi ao evento com 
várias propostas na cabeça. Con-
versar com fornecedores, entender 
o mercado e levar as inovações para 
dentro de sua empresa, conhecer os 
produtos apresentados nos estan-
des e até mesmo benchmark com 
os colegas. Tudo isso ajuda a trazer 

Juliana 
Patti, da 
Bayer, nova 
presidente 
da Alagev

Paula 
Montagn, 
da Copastur
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Juan Pablo 
Alves, da 
Bristol Myers 
Squibb

soluções, a melhorar algum proble-
ma, uma dor que a companhia pos-
sa ter. “Hoje, o Lacte é um grande 
benchmark, principalmente para 
nós, que somos do Sul. É um for-
mato para nos atualizarmos, já que 
não estamos tão próximos fisica-
mente de São Paulo, por exemplo. 
O evento em si, as comunidades 
da Alagev, tudo isso acaba fazendo 
com que a gente interaja mais. O 
presencial é muito mais rico que o 
digital”, pontua. 
O analista de Eventos na Bristol 
Myers Squibb, Juan Pablo Alves, 
compartilha do mesmo sentimento 
de que a necessidade da interação 
humana, principalmente após esse 
período de pandemia, vem ainda 
mais latente.
“Nos eventos virtuais fazíamos 
isso: ficávamos em casa, acompa-
nhando o conteúdo. Estamos um 
pouco cansados, queremos olho no 
olho, toque humano. É este o tipo 
de relação que queremos construir 
agora. E acho que esses momentos 
de networking geram mais diálogo 
do que se passássemos horas sen-
tados em um teatro.”
Mas, como também foi apontado por 
Paula Montagn, da Copastur, uma 
junção de tudo é o caminho a ser se-
guido. “O momento educacional da 
palestra é importante, não podemos 
tirar essa dádiva que é o ensinamen-
to que recebemos com painéis. No 
entanto, essa experiência que troca-
mos com outros profissionais tam-
bém é muito relevante. Então, acredi-
to que um mix de tudo isso forma um 
evento mais concreto hoje em dia”, 
explica Alves.

E O FUTURO?
Juliana Patti acredita que, daqui 
para frente, os eventos precisam 
ser mais curtos e com mais ativi-
dades de conexão. Afinal, vivência 
é a palavra, pois, se for para ter 
muitas horas sentado assistindo a 
palestras, é possível fazer isso de 
qualquer lugar. 
“Por isso, os encontros devem ter 
muita ativação, do contrário a pes-
soa, a pessoa fica no celular. Somos 
tocados por várias coisas que vão 
acontecendo ao mesmo tempo e 

conseguimos dar conta disso. Mas, se 
o participante ficar imóvel em uma ca-
deira como era em 2019, não vai cap-
turar a mensagem. Pensando na saú-
de mental, não é mais algo saudável.”
Outro ponto é a questão da alimen-
tação nos eventos. As opções de 
empratados, de três refeições, com 
muitos garçons, não faz mais muito 
sentido. O intuito não é ir ao encon-
tro para comer e, sim, para conec-
tar. Então almoços rápidos, em for-
matos de lanche – como foi o caso 
da Lunch Box no Lacte – passam a 
funcionar bem. 

“E também menos brinde e mais 
diálogo. Às vezes temos uma ideia, 
daí você comenta com um fornece-
dor, uma empresa acaba inspirando 
outra, sua ideia combinada vai gerar 
uma coisa que ninguém tinha pensa-
do antes... Isso só flui no presencial. 
Ficamos dois anos obrigatoriamen-
te no virtual, após anos vivendo o 
presencial. Com isso, nos tornamos 
profissionais mais completos. Con-
seguimos olhar o objetivo do evento 
e dizer como vai funcionar melhor. 
A, pandemia, no final, desenvolveu o 
setor”, finaliza Juliana.
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PODEMOS FALAR 
EM RETOMADA?
Enquanto os eventos presen-
ciais estão, aos poucos, vol-
tando – com protocolos de 
segurança e em novos forma-
tos –, as viagens corporativas 
ainda têm um longo caminho 
para percorrer. Seja por conta 
do compliance das empresas 
multinacionais ou pela pos-
sibilidade de substituir cer-
tos encontros de negócios 
por soluções digitais, muitas 
companhias ainda recomen-
dam que não sejam feitas via-
gens ou estão apenas focan-
do naquelas essenciais. 
Gestores de viagens de em-
presas de diferentes segmen-
tos responderam se já é pos-
sível falar em uma retomada e 
falaram como estão os níveis 
dos deslocamentos de suas 
companhias em comparação 
com três anos atrás. 

VIVIANE LUCENA
– PWC BRASIL
"Esse retorno já iniciou, mas 
ainda está bem lento e acre-
dito que não retornaremos ao 
volume que tínhamos antes. 
Atualmente são realizadas 
somente as viagens essen-
ciais voltadas ao negócio da 
empresa. As viagens de mo-
tivos internos, como reuniões 
entre áreas e treinamentos, 
não voltaram e esses encon-
tros continuam de forma vir-
tual. Falar de perspectivas é 
a pergunta do milhão, mas eu 

Viagens Corporativas

diria que devemos chegar em 
uns 60% do volume pré-pan-
demia ao longo desse ano."

RAQUEL PEDREIRA
– WARTSILA
Em 2022, pela primeira vez, 
consigo visualizar esse ce-
nário de retomada, depois 
de dois anos. Como somos 
uma empresa de energia, ti-
vemos durante toda a pan-
demia demanda de suporte, 

com técnicos especializados 
que nunca pararam de viajar, 
por exemplo, inclusive para o 
Exterior. Houve uma retração, 
no entanto, em relação à equi-
pe de vendas, administrativa, 
de contato com fornecedo-
res. Esse pessoal ficou extre-
mamente remoto e deu para 
substituir pelo virtual. Acho 
que em 2022 vai engrenar. As 
pessoas querem retomar, que-
rem voltar a viajar.”

Viviane 
Lucena, da 
PWC Brasil

Raquel 
Pedreira, da 

Wartsila
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Rosana 
Trindade, da 
Rhodia

João Brixner e Tovar 
Morais, da Philip 
Morris Brasil

ROSANA TRINDADE – RHODIA
“Desde que começou a pandemia, o 
movimento de viagens foi baixíssi-
mo. Nos primeiros meses não tive-
mos nada de volume e, depois, só 
aquilo que era realmente essencial, 
principalmente as equipes comer-
ciais. Final de 2021, com as pes-
soas vacinadas e se sentindo mais 
seguras e confortáveis para voltar 
a viajar, algumas demandas come-
çaram a surgir na empresa, como 
encontros com times globais. Com 
a ômicron em janeiro, deu uma pa-
rada de novo, algumas viagens que 
estavam para acontecer, inclusive 
no internacional, também tiveram 
uma pausa. Agora, o pessoal já 
está agendando novamente. Não 
dá ainda para comparar com 2019, 
ainda estamos muito longe disso, 
mas já percebo uma certa movi-
mentação. No entanto, as restri-
ções de viagem para o grupo con-
tinuam, estamos todos em home 
office e a recomendação é ficar 
em casa e evitar o deslocamento. 
Mesmo assim, tenho algumas via-
gens internacionais acontecendo. 
Minha visão é de que isso já é um 
bom sinal e a expectativa é que 
melhore ainda mais para os próxi-
mos meses. Acho muito difícil falar 
em retomada este ano, mas acre-
dito em um 2022 muito diferente 
do ano passado e 2020.”

JOÃO BRIXNER E TOVAR MO-
RAIS – PHILIP MORRIS BRASIL
“A incerteza ainda é muito 
grande. Havia uma retomada, 
mas na virada do ano voltaram 
as restrições, o surgimento da 
nova variante... Focamos mui-
to mais em viagens domésti-
cas do que internacional, até 
porque existem as questões 
de entrada nos países, que 
são mais complicadas. Por 
isso, a razão da viagem tem 
de ser muito clara, sensível, 
objetiva. Para 2022 não va-
mos dizer que vai aumentar 
nem diminuir, realmente não 
há como saber. Vamos sentin-
do no momento. A longo prazo 
está muito difícil dizer sobre a 
questão da retomada das via-
gens. Mas temos muito mais 
luz no fim do túnel do que tí-
nhamos em 2020.”
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IGUALDADE DE 
GÊNERO

NOVA 
DIRETORIA

Tendo início no dia 8 de 
março, Dia Internacional 
da Mulher, a edição deste 
ano teve como principal 
temática o protagonis-
mo feminino, visibilidade, 
respeito, igualdade de gê-
nero, conquista de espa-
ço e vencer os desafios. 
Focar em mais mulheres 
em cargos de liderança 
no Turismo e outras in-
dústrias.
"Em nosso setor, somos 
maioria, mas ainda não 
estamos na maioria dos 
cargos de liderança. Em 

2019, os homens do Tu-
rismo recebiam em mé-
dia 20% a mais do que 
as mulheres. Há muitas 
evidências que apontam 
para o fato de que vive-
mos uma estrutura ma-
chista e patriarcal. Só que 
a igualdade só será con-
quistada quando o en-
gajamento for de todos. 
Homens, mulheres, CPFs, 
CNPJs”, reforçou a direto-
ra executiva da associa-
ção, Giovana Jannuzzelli, 
durante abertura do Lacte 
17 no palco do WTC.n

Ao final do segundo dia do 
evento, a Alagev anunciou a 
nova diretoria da entidade para 
o biênio 2022/2024. No lugar de 
Roberta Moreno, da BMS, que 
conclui um mandato de dois 
anos, entra a head de Eventos 
para América Latina da Bayer, 
Juliana Patti, como diretora pre-
sidente da associação. 
Juliana, que já faz parte do Con-
selho Diretor, possui participa-
ção ativa dentro da Alagev, das 
comunidades de eventos e do 
próprio setor. Na Bayer, atua no 
comitê de mulheres em cargos 
de liderança, voltado ao desen-
volvimento destas atuações fe-
mininas.
“Vejo muita oportunidade com 
a transformação digital que 

Giovana Jannuzzelli, 
da Alagev

Flavia Buiati, Juliana Patti 
e Luciana Dantas, da nova 
diretoria da Alagev

passamos nos últimos 
dois anos. O jeito de fazer 
eventos e gerenciar via-
gens mudou e não será 
o mesmo. E isso amplia 
o círculo de fornecedores 
e potenciais associados. 
Com isso, também con-
seguimos trazer outras 
especialidades e pes-
soas de outras áreas. 
Essa ampliação de ne-
gócio vai gerar valor para 
quem participa da nossa 
associação”, conclui.
A entidade ainda definiu 
Luciana Dantas, do Uni-
tedHealth Group Brasil, 
como diretora vice-pre-
sidente da associação, 
substituindo Gustavo El-
baum, e Flavia Buiati, da 
Atlantica Hotels, ocupan-
do a cadeira de Larissa 
Licatti como diretora ad-
ministrativo-financeiro. n
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FLASHES
LACTE 17

Aline Lima e Amanda Papa, do WTC Events Center

Alexandre Pinto, Renato Kiste, Carolina Mantovani e Marcel Ito, da 
Shift Mobilidade Corporativa

Ana Luiza Masagão, da ALM Consultoria, Eduardo Murad, da 
3Sixty, Alexandre Pinto e Carolina Mantovani, da Shift

Desiree Morais, Kerolin Xavier, Elvis Martins, Gloria Petinelli e 
Natalia Maia, da Onfly

Ricardo Gonçalves, Wanderson Pereira, Daniel Schindler, Sergio 
Santana, Roger William Faria, Alessandra Antunes, Dalva 
Camargo, Ana Beatriz Passo, Erika Alkimim Fagundes e Eduardo 
Carvalho Jun, todos de empresas da holding BeFly

Cristiane Manetti, da AGCO, Regina Diniz, da Quickly Travel, 
Fernanda Baldasserin, da SGS do Brasil, e Roseane Conde, da 
Telefonica.

Augusto Bezerra e Paulo Henrique Pires, da Localiza

Ana Luisa Prado, da Syngenta, e Roberta Moreno, da BMS
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FLASHES
LACTE 17

Eduardo Vasconcellos, da Kontik, com Luiz Henrique Teixeira e 
Renzo Mello, da Gol

Edmar Bull, da Copastur

Eloi Oliveira, da BeFly, e Walter Teixeira, do Skal-SP

Flavia Cruz, Gustavo Bernhoeft, Lelis Souza Neto, Liliana Moreira, 
Alexandre Aboarrage e Thiago Rodrigues, da LTN Brasil

Fernão Loureiro, da Loureiro Consultores, e Sheila Camara, da 
KPMG

Fábio Sclaffani, Tamires Queiroz e Rodrigo Vaz, da GJP, com 
Giovana Jannuzzelli, da Alagev, e Juliana Patti, da Bayer, e nova 
presidente da Alagev

Fabio Vieira e Ana Carolina, da Clara

Eduardo Vasconcellos, Daniele Bernini e Fernando Vasconcellos, 
da Kontik
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FLASHES
LACTE 17

Gervásio Tanabe, da Abracorp, com Carlene Vallandro, da 
Copastur

Gilton Dias, Elizangela Soares, Caroline Kirsch, Elaine Buratto e 
Marcos Fernando, da B2B Reservas

Gisele Fardin, Sandra Veloso e Isabella Mesquita, da Alagev

Henrique Brasil, do Transamerica Comandatuba, com Sonaira 
Polimeno e Emiliano Ganduglia, da Aerolíneas Argentinas

José Guilherme Alcorta, da PANROTAS, Luis Ferrinho, da 
Omnibees, e Peterson Prado, da Avipam

Gustavo Elbaum, da GIV2U, Roberta Moreno, da Alagev, e Rodrigo 
Cezar, da Roche

Helen Assis, da Air France-KLM, Vinicius Luz, da Unilever, Luana 
Nogueira, da Voetur, e Juliana Patti, da Bayer

Guilherme Dietze e Mariana Aldrigui, da FecomercioSP, e Gustavo 
Elbaum, da GIV2U



1914 a 20 de março de 2022 — PANROTAS

FLASHES
LACTE 17

Juliane Castiglione, da Gol, e Fábio Lessa, da Air France-KLM

Juliana Andrade, Patricia Thomas e Viviânne Martins, da 
Academia de Viagens Corporativas, com Juliana Varejão, da CWT

Luciana Coutinho e Carla Cechele, da RCD Hotels

Matt Teixeira, do BWH Hotel Group, e José Guilherme Alcorta, da 
PANROTASMarcelo Rodrigues e Cristiane Yumi, da Movida

Luiz Trindade, Arthur Kusterko Nova, Beatriz Rabelo, Sabrina 
Menezes, Marina Antoun e Gabriela Souza, da Inteegra

Luis Ferrinho, da Omnibees, José Guilherme Alcorta, da 
PANROTAS, e Matt Teixeira, do BWH Hotel Group

Liliana Moreira e Gustavo Bernhoeft, da LTN Brasil
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FLASHES
LACTE 17

Matt Teixeira, Sandra Roscito e Vivi Amadei, do BWH Hotel Group, 
e Venicio Cardoso, da BCD Travel

Siderley Santos, do Grupo Arbaitman, Rodolfo Delphorno, da 
Omnibees

Siderley Santos, do Grupo Arbaitman, Diogo Elias, da Latam, 
Peterson Prado, da Avipam, Eduardo Vasconcellos, da Kontik, e 
Daniel Almeida, da Latam

Sandra Oliveira e Simone Martins, do Grupo R1Rogerio Rodrigues, da Quickly Travel, Marina Shimada, da Honda, 
e Carol Ferreira, da Arcelormittal

Tiago Grandizoli, da Iberia && British, com Ivan Cadahia e Emiliano 
Ganduglia, da Aerolineas Argentinas

Sandra Roscito, do BWH Hotel Group/WorldHotels, Gabriela 
Oliveira, do BTG Pactual, Jacqueline Conrado, da United, e 
Leonardo Santos, do BTG Pactual

Ricardo Rufino, Vanessa Francischini e Edmar Mendoza, da 
Copastur
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FLASHES
LACTE 17

Soely Oliveira, da BCD, entre Jacqueline Conrado e Giovanni 
Castro, da United

Toni Sando, do SPCVB e Unedestinos, e Raffaele Cecere, da R1

Rodrigo Vieira, editor da PANROTAS, 
mediou um dos painéis do Lacte17

Vanessa Yamada, Patricia Souza e 
Margarete Wagner, do Club Med
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LONGO CAMINHO A 
PERCORRER

Levantamento de Viagens Corporativas

A Alagev aproveitou para lançar no 
Lacte17 o Levantamento de Viagens 
Corporativas, realizado pela entidade 
em conjunto com a FecomercioSP. A 
pesquisa será divulgada mensalmen-
te ao mercado, com o intuito de auxi-
liar na geração de negócios de forma 
estratégica.
De acordo com os dados do estudo, 
em 2021, o setor de viagens corpo-
rativas faturou R$ 48,6 bilhões. Este 
número representou uma alta de 46% 
em relação a 2020. 
“Sabemos que 2020 foi o pior ano da 
nossa história e a indústria ficou pra-
ticamente estagnada. Por isso, temos 
de comparar em relação ao pré-pan-
demia, em 2019. Antes, o faturamen-
to era de R$ 93 bilhões, então, houve 
uma queda de 64% em 2020, depois, 
um aumento de 46% no ano passado. 
Mas, em relação aos níveis antes da 
covid-19, ainda estamos em um pa-
tamar 47,6% abaixo”, explicou o eco-
nomista Guilherme Dietze.
Dietze apontou ainda que, se for fei-
to o cálculo da média desses anos 

em condições normais, fazendo a 
diferença do resultado registrado em 
2020 e 2021, a indústria de viagens 
corporativas deixou de faturar R$ 
100 bilhões – o que representa quase 
um ano de faturamento.

AVALIAÇÃO MÊS A MÊS
O economista reforçou também 
que estas projeções e indicadores 
serão mensais, portanto, o setor 
será avaliado com uma frequência 
bem maior. Em dezembro do ano 
passado, por exemplo, houve uma 
alta de 90,3% em relação ao mesmo 
período de 2020. Mas vale ressaltar 
que, naquela época, as viagens a 
trabalho quase não aconteciam e a 
vacinação ainda não era uma reali-
dade no País.
“É importante mostrar que há, sim, 
uma recuperação do segmento. No 
acumulado do ano, estamos 47% 
abaixo em comparação com 2019, 
mas estamos recuperando de forma 
até rápida em relação aos últimos 
meses. Há toda a questão da guer-

ra na Ucrânia, desemprego, inflação, 
juros elevados, e tudo isso impacta 
nas viagens a negócios. Então, va-
mos esbarrar neste processo eco-
nômico das empresas, que estão 
olhando para os custos com muito 
cuidado”, disse Dietze.

ATUAÇÃO DOS GESTORES
“A mensagem para os gestores de 
viagens é, se não estiver habituado 
a acompanhar números, é importan-
te ter a compreensão desses indica-
dores para poder fazer e auxiliar na 
estratégia da empresa de retomada. 
Alguns negócios foram impactados, 
outros não, mas comunicação com 
fornecedores é essencial”, afirmou a 
diretora executiva da Alagev, Giovana 
Jannuzzelli.
Em breve a associação divulgará 
mais informações sobre o levan-
tamento, que será mensalmente 
divulgado em todos os canais da 
Alagev. Acompanhe também a pu-
blicação da pesquisa, mês a mês, 
na PANROTAS.n

Guilherme Dietze, da FecomercioSP, com 
Giovana Jannuzzelli, da Alagev

Beatrice Teizen



2314 a 20 de março de 2022 — PANROTAS



24 PANROTAS — 14 a 20 de março de 2022

Infográfico
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em 2020,

ESTUDO FECOMERCIOSP 
E ALAGEV
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Fonte: FecomercioSP
e Alagev
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Aviação

NOVA MALHA
DA GOL VISA AO 
CORPORATIVO

A nova malha aérea doméstica da Gol 
Linhas Aéreas será ativada a partir de 
28 de março. Com foco nos aeropor-
tos chaves de Congonhas, Guarulhos, 
Santos Dumont, Brasília, Fortaleza 
e Salvador, o novo desenho de rotas 
chega visando principalmente ao via-
jante corporativo, ainda mais com o 
aproximar do fim da alta temporada 
de verão. O diretor de Canais de Ven-
das da companhia aérea, Renzo Mel-
lo, subiu ao palco do Lacte17 com a 
mensagem de estreitar relação, se 
aproximar, reconectar e reconstruir o 
setor em conjunto.
"A partir deste mês entraremos em 
nova malha aérea, com foco princi-
pal no corporativo. Vamos ampliar 
nossas frequências em Congonhas 
e Santos Dumont, com alto volume 
para as principais capitais, além de 

foco importante em Brasília e atenção 
reforçada para Guarulhos, Fortaleza 
e Salvador", afirma o executivo. "Es-
tamos dispostos a estreitar os laços 
com o setor de viagens corporativas 
para que voltemos a crescer nos pa-
tamares de 2019. Todos vivemos dois 
anos de estratégia de sobrevivência. 
Agora estamos repensando o que po-
demos entregar de melhor para nos-
sos parceiros, clientes e fornecedo-
res, como oferecer uma experiência 
melhor, um produto mais adequado, 
com foco no corporativo", conclui 
Renzo Mello.
Ele conta que a nova malha amplia 
os destinos regionais, dando mais 
capilaridade e mais frequências à 
Gol. Além disso, a área de Vendas 
da aérea foi reformulada, pensando 
nas TMCs e nos gestores de viagens 

Renzo 
Mello, 
diretor de 
Canais de 
Vendas da 
Gol Linhas 
Aéreas

Rodrigo Vieira
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corporativas, sob a lideran-
ça de Juliane Castiglione.
A executiva, por sua vez, diz 
que a nova malha da Gol 
acompanha o comporta-
mento e o crescimento da 
indústria. "Nós acompanha-
mos de perto o que o setor 
de viagens corporativas 
busca, portanto nossa ma-
lha se adéqua à demanda, 
além de fazer apostas. Acre-
ditamos que podemos ser 
protagonistas neste cresci-
mento. Quando colocamos 
ofertas diferenciadas tam-
bém estimulamos o tráfego 
de diversos segmentos da 
economia", afirma Juliane.
Segundo ela, as três princi-
pais apostas em termos de 
malhas são o impacto nos 
dois aeroportos centrais de 
Rio de Janeiro e São Pau-
lo (SDU e CGH), além dos 
destinos regionais. "Voar a 
mercados menores, porém 
que o corporativo vê como 
tendência, como Cascavel, 
Uruguaiana e Pelotas, no 
Sul do País. Vale ressaltar 
Guarulhos como centro de 
distribuição dos destinos 
regionais", conclui.
A aérea deve subir de uma 
base média de pouco mais 
de 30 mercados neste ter-
minal para quase 60.n

Juliane 
Castiglione
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Economia e Política

GUERRA PREOCUPA MAIS 
DO QUE PANDEMIA

O conflito entre Rússia e Ucrânia, apesar 
de fisicamente distante da realidade bra-
sileira, vem impactando todo o mundo. 
Ainda não é possível fazer previsões sobre 
a gravidade da crise, mas é preciso criar 
cenários para orientar. Diante de pedidos 
de alguns gestores à Alagev, a entidade 
incluiu um painel sobre a guerra e seus 
possíveis impactos nas viagens e eventos 
corporativos na tarde do segundo dia do 
Lacte 17. A discussão foi mediada pelo 
editor da PANROTAS, Rodrigo Vieira.
Depois de Fabio Bentes, da CNC, apre-
sentar dados que mostram que o setor 
vai ser impactado de maneiras indiretas 
por conta da elevação da inflação e do 
aumento das commodities e combustí-
vel, o cenário é de uma enorme imprevisi-
bilidade, mas, segundo o head de Corpo-
rate Security, Services & Administration 
da Bayer, Daniel Miranda, há pelo menos 
quatro impactos.
“O primeiro é a questão social, do que um 
conflito militar gera; depois é a produção 
alimentar, já que os dois países são os 
maiores produtores mundiais de trigo; 
tem também a questão energética, por-
que também são dois grandes produto-
res de energia e isso impacta diretamen-
te toda a cadeia de produção; e, por fim, o 

tópico financeiro”, aponta Miranda.
Além disso, apesar de todas as dificulda-
des e preocupações deste conflito, tam-
bém existem oportunidades. O Brasil é 
um país com uma base de agronegócio 
muito grande, o que aumenta sua res-
ponsabilidade e importância nos próxi-
mos meses. E isso é um ponto positivo, 
já que a parte militar em si não está pró-
xima daqui.
“É mais seguro fazer investimento aqui 
do que em uma área com conflito. O ne-
gativo é o aumento de preço, claro, mas 
ele também pode gerar um aumento de 
receita, é cíclico. A crise vai impactar, 
mas não está tão próxima a nós. Cenário 
ainda vai mudar e a incerteza é o pior ini-
migo do planejamento, mas já estamos 
acostumados a ter mudanças muito rá-
pidas.”

PANDEMIA X GUERRA
Perguntados se o que mais impacta e 
preocupa nas viagens e eventos cor-
porativos é a pandemia ou o conflito 
no Leste Europeu, os três participan-
tes do painel apontaram que a guerra 
é mais preocupante, já que é um fator 
imprevisível e a covid-19 já é vivida há 
dois anos.

“Entendemos que a variável tem a ver 
com o período dessa guerra e gravida-
de. Se ela terminar nos próximos meses, 
dentro das nossas perspectivas, não 
seremos impactados. Talvez sejamos 
pouco ou nada impactados, do ponto 
de vista de demanda. Se for uma guerra 
mais longa, talvez nos afete. Além disso, 
temos boas notícias em relação à pan-
demia, vacinação, casos caindo, libera-
ção de máscaras... aprendemos com a 
crise sanitária e temos ideia do que pode 
ou não fazer. Então, o conflito preocupa 
mais, pois a incerteza é maior”, diz a vi-
ce-presidente de Pessoas, Finanças e 
Jurídico na Atlantica Hotels, Flavia Buia-
ti.
Para o economista sênior da CNC, Fabio 
Bentes, a guerra é um choque imprevi-
sível, diferentemente da covid-19, onde, 
por dois anos, o mundo andou em uma 
curva de aprendizado. “A gente avançou 
nessa curva, já sabemos como a pan-
demia funciona, temos protocolos, nos 
vacinamos. Por isso, sem dúvida, o que 
mais preocupa é o impacto indireto da 
guerra, que não acontece aqui, mas in-
terliga toda a economia. Vamos ter de 
caminhar nesse aprendizado por um 
tempo”, finaliza Bentes.n

 Fabio Bentes, da CNC, Daniel 
Miranda, da Bayer, Flavia 

Buiati, da Atlantica, e Rodrigo 
Vieira, da PANROTAS
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A RETOMADA
DA NEVE

Temporada de inverno

Em pouco tempo a neve começará a embranquecer 
a América do Sul, dando início à alta temporada de 
viagens de inverno no continente. Em preparação, 
as principais estações de esqui para brasileiros na 
região garantem estar prontas para receber nossos 
turistas. Bariloche, na Argentina, e Valle Nevado, 
no Chile, têm no Brasil seu principal mercado 
emissor internacional e, após dois anos paralisadas, 
comemoram a reabertura das fronteiras e a 
possibilidade de retomada.

Fitz Roy m
ountain at sunrise, Patagonia, Argentina

Rodrigo Vieira e Nathalia Ribeiro
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Antes da crise, Bariloche recebeu 
60 mil brasileiros na alta tempo-
rada, em uma "invasão" que os 
argentinos simpaticamente cha-
mam de "Brasiloche". No mês 
passado, o aeroporto da cidade 
da Patagônia, Teniente Luis Can-
delaria, passou a integrar o cor-
redor seguro para a entrada de 
turistas estrangeiros na provín-
cia de Rio Negro. 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Rapidamente a Aerolíneas Ar-
gentinas se movimentou e foi a 
primeira companhia a anunciar 
os serviços diretos entre Brasil e 
Bariloche. A empresa aérea ofer-
tará quatro voos semanais de 
São Paulo ao destino de neve. 
Segundo o diretor-executivo da 
Emprotur, Diego Piquin, as ope-
rações terão início na primeira 
semana de julho e se estendem 
até setembro. Além disso, o Go-
verno de Bariloche está em ne-
gociação com as empresas aé-
reas para tentar parcerias, como 
a Azul, Gol, Latam e Flybondi.
Bariloche também oferece co-
nectividade aérea por meio dos 
aeroportos de Buenos Aires, 
Ezeiza e Aeroparque, que se co-
nectam com as principais cida-
des brasileiras.

O gerente comercial do Cerro Catedral, em Bariloche, Manuel 
Pérez Diez, com o secretário executivo do Turismo da Argentina 
(Inprotur), Ricardo Sosa

Gastón Burlon (secretario 
de Turismo de Bariloche), 

Maria Verónica Cooke (cônsul 
adjunta do Consulado Geral da 

República Argentina) e Daniel 
Gonzáles (secretário de Gestão 

e Desenvolvimento de Rio 
Negro)
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CAMPANHAS DEDICADAS
Durante evento para o trade 
em São Paulo, foram apresen-
tados vídeos promocionais do 
destino, destacando os espor-
tes de neve. “Abrimos novos 
canais, com um novo site e 
novas contas nas redes so-
ciais focadas no público bra-
sileiro. Nós nos mantivemos 
ativos para motivar turistas 
a nos visitar. Hoje, Bariloche 
é altamente competitiva em 
preços, oferece novos e tra-
dicionais produtos todos os 
anos, e já estamos preparados 
para este inverno”, destacou 
Piquin.

NOVIDADES DO CERRO 
CATEDRAL
O diretor-executivo frisou que 
o principal centro de esqui da 
Argentina, o Cerro Catedral, 
irá apresentar infraestrutu-
ra para públicos de todas as 
idades e níveis de habilidades 
no esqui, desde iniciantes até 
atletas com skills avançados. 
A parte superior da montanha 
terá um novo meio de eleva-
ção com teleférico quádruplo, 
novas pistas e a ampliação de 
um sistema de fabricação de 
neve. Isso permitirá aumentar 
em 25% a superfície esquiável.
Em agosto do ano passado, 
o Cerro Catedral teve atuali-
zado o masterplan que trata 
das melhorias estruturais do 
atrativo para o melhor rece-
bimento de turistas. O plano 
de trabalho tem estabelecido 
investimentos que chegam a 
US$ 22 milhões em obras que 
vão acontecer até 2026, con-
forme salientou, na ocasião, 
o gerente comercial do com-
plexo, Manuel Pérez Diez, em 
reunião realizada com o se-
cretário Executivo do Inprotur, 
Ricardo Sosa.

O plano de investimentos é 
totalmente de capital priva-
do e será administrado pelos 
concessionários com apoio da 
equipe de promoção turística 
internacional do Inprotur.
Entre as melhorias que cons-
tam no plano de trabalho da 
nova Catedral Alta Patagonia 
estão a implementação de um 
serviço exclusivo no andar su-
perior do refúgio Lynch desti-
nado a famílias, com sistema 
all-inclusive e capacidade de 
40 pessoas, que se soma ao 
tradicional serviço para es-
quiadores a 2,1 mil metros de 
altura sobre o nível do mar.

PROTEÇÃO CONTRA A 
COVID-19
Já em relação à estrutura do desti-
no e protocolos de saúde, o secretá-
rio local de Turismo, Gastón Burlón, 
disse que Bariloche é modelo na 
Argentina no quesito de aplicação 
de políticas de cuidados sanitários. 
“O destino foi o primeiro, na retoma-
da, a receber turistas da Argentina 
e está entre os líderes nos progra-
mas de prevenção em serviços tu-
rísticos. Este inverno significará o 
retorno dos viajantes do Brasil, que 
encontrarão uma cidade em ampla 
expansão em sua infraestrutura ur-
bana e recuperando sua conectivi-
dade aérea”, finaliza Burlón.
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Entrevista

A Revista PANROTAS con-
versou com o diretor geral 
do Valle Nevado Ski Resort, 
no Chile, Ricardo Margulis, 
sobre os preparativos da 
alta temporada focada em 
brasileiros, relação com 
trade e o processo de Re-
cuperação Judicial. 

REVISTA PANROTAS – 
Como estão os preparati-
vos para a alta temporada 
no Valle Nevado?
RICARDO MARGULIS –  Es-
tamos trabalhando tremen-
damente motivados para 
fazer desse inverno uma 
das melhores temporadas 
dos últimos anos. Espera-
mos neve, visitantes chi-
lenos e estrangeiros, es-
pecialmente brasileiros. 
Haverá entretenimento 
e experiências que só se 
pode viver em Valle Nevado. 

RP –  Há novidades para a 
próxima temporada?
MARGULIS –  O foco será 
retomar uma temporada ex-
traordinária. Em 2020, não 
pudemos operar por con-
ta da pandemia; em 2021 
reabrimos com muitas res-
trições sanitárias - e fron-
teiras fechadas - o que fará 
desse inverno uma tem-
porada inesquecível, com 
muita neve, atrações e os 
cuidados necessários para 
retomar de forma segura. 

RP –  Quais são as expecta-
tivas de ocupação dos ho-
téis?
MARGULIS –  A hotelaria teve 
uma ocupação muito boa em 
2021, apesar do fechamento 
das fronteiras e das restri-
ções sanitárias. Para 2022 
esperamos manter a ocupa-
ção acima dos 85%.

Ricardo Margulos, gerente geral do Valle Nevado Ski Resort Chile

VALLE NEVADO TAMBÉM 
ESPERA OS BRASILEIROS

Rodrigo Vieira
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RP – Como o resort trabalha com 
o trade brasileiro para atrair nosso 
público?
MARGULIS –  Primeiro, entendendo 
o que é relevante para esse merca-
do: neve, serviços, entretenimento, 
gastronomia e experiência de qua-
lidade. Em segundo lugar, promo-
ções especiais focadas nesses seg-
mentos e tarifas atrativas. Tudo por 
meio das plataformas digitais e das 
operadoras de Turismo especialis-
tas em neve.

RP –  Qual é a importância do pú-
blico brasileiro para o Valle Nevado 
historicamente?
MARGULIS –  Muito relevante. Os 
brasileiros representam uma por-
centagem significativa, de mais de 
70%, de nossos visitantes estran-
geiros. Mas os brasileiros são muito 
mais do que isso, pois são seguido-
res incondicionais da nossa neve e 
experiência, o que os torna embaixa-
dores do Valle Nevado para o mun-
do. 

RP –  E para esta temporada? Já 
existem muitas reservas de brasi-
leiros? E em relação a remarcações 
do inverno de 2020?
MARGULIS –  Inovamos implemen-
tando uma campanha bem-sucedida 
de comunicação destinada aos nos-
sos clientes, principalmente àqueles 
que precisaram transferir sua reser-
va de 2020/2021 para 2022. 

RP –  Como está sendo feito o moni-
toramento da situação da covid-19 
no Chile por parte do Valle Nevado?
MARGULIS – Desde o início da 

pandemia, implementamos rígidos 
protocolos sanitários e criamos o 
Valle Safe, um programa inovador 
que disponibiliza todas as medi-
das que os visitantes devem seguir 
para desfrutar a experiência. O Valle 
Safe foi desenvolvido com base nas 
orientações do Ministério da Saúde 
do Chile, Sernatur e nos Centros de 
Esqui do Chile, além do World Travel 
& Tourism Council (WTTC).  

RP –  O Valle Nevado tem uma 
forte aliança com os operadores 
brasileiros e acredito que os mes-
mos foram muito importantes nos 
últimos dois anos. Como a crise 
causada pela pandemia afetou os 
acordos comerciais entre as duas 
partes?
MARGULIS –  Temos uma relação 
excelente com os operadores bra-
sileiros, com quem trabalhamos de 
mãos dadas, especialmente nestes 
anos de pandemia, em que os de-
safios foram frequentes e os resul-
tados positivos são influenciados 
pelo interesse desses profissionais 
em vender o inverno 2022 em Valle 
Nevado.

RP –  Fale sobre a situação da Re-
cuperação Judicial. A empresa já 
saiu do processo? Está preparada 
economicamente?
MARGULIS –  O acordo de recupe-
ração - que foi aprovado por ampla 
maioria (98%) - nos deixou com os 
recursos necessários para funcio-
nar e enfrentar com firmeza e esta-
bilidade o cenário atual, o que nos 
permite focar na abertura da tem-
porada de inverno 2022. n
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PATROCINADO

DIVERSÃO E SOSSEGO NO CARIBE 
COMO VOCÊ NUNCA VIU 
Um dos destinos mais requisitados pelos brasileiros, 
Punta Cana, na República Dominicana, é banhada 
pelo mar do Caribe e encanta os visitantes pelas suas 
águas de tom esverdeado. Para aproveitar o destino 
da melhor maneira e aliar conforto, diversidade gas-
tronômica, relaxamento, lazer e entretenimento notur-
no, hospedar-se no Hard Rock Hotel & Casino Punta 
Cana é a experiência certa para seu roteiro. 
Localizado à beira mar e com experiência All-Inclusi-
ve, o hotel tem como um de seus destaques o cas-
sino, que possui mais de 500 máquinas e 28 mesas 
de jogos, incluindo pôquer e roletas. O espaço possui 
alojamento cinco estrelas, com nove restaurantes, 13 
piscinas, academias e um campo de golfe projetado 
por Jack Nicklaus, o maior vencedor de torneios do 
mundo.
Totalmente completo e pensado nos detalhes, o 
Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana incorporou o 
conceito de experiência gastronômica multissensorial, 

que permite que os hóspedes utilizem todos os senti-
dos no momento em que degustam dos alimentos.
A vivência se junta a outras opções gastronômicas, 
que atraem pela diversidade de pratos oferecidos nos 
restaurantes da propriedade. As opções incluem, por 
exemplo, culinária italiana, japonesa e caribenha, além 
de drinks para combinar com as atrações musicais.
Para aqueles que buscam por férias relaxantes, o ho-
tel possui também sessões de spa, amenidades e ba-
nheira de hidromassagem em todos os quartos. Os 
espaços à beira das piscinas e das praias também são 
oportunos para curtir o sol e relaxar.
Outro diferencial do Hard Rock Hotel & Casino Punta 
Cana é a possibilidade de realizar casamentos no en-
torno da propriedade, utilizando como cenário o des-
lumbrante mar do Caribe.
Já pensou tudo isso em um só lugar? Saiba mais so-
bre o Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana em
www.hardrockhotels.com/punta-cana n

http://www.hardrockhotels.com/punta-cana
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Entre os dias 3 a 6 de Maio acontece a maior e mais 
seleta feira de turismo de luxo da América Latina. 

Durante esses dias, você terá a chance de se conectar 
com agentes de viagem minuciosamente selecionados 
e com grande potencial de conversão para sua marca. 

Se você é da indústria hoteleira, de cruzeiros, ou 
órgão de turismo, entre em contato através do 
e-mail iltmlatam@reedexpo.com.br e solicite mais 
informações de como expor.

Conheça os melhores agentes 
de viagens da América Latina.

SHARE YOUR PASSION
#TRAVELWITHIN

SAO PAULO, 3 - 6 MAY, 2022
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