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Natalí Araujo, gestora de Viagens
da Arco Educação

ATENDER
COM EXCELÊNCIA
O conceito de customer experience é
essencial para qualquer tipo de negócio.
Garantir que o cliente tenha a melhor
experiência possível é importante não
somente para a geração de receita, mas
também para se destacar no mercado,
mostrar seus principais diferenciais e
criar uma base sólida de relacionamento
entre cliente e fornecedor. E no ambiente
de viagens e eventos corporativos não é
diferente.
As empresas buscam por diversos critérios que atendam a estes requisitos
de experiência, seja no momento de
contratar uma agência para a gestão
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compartilhada do evento ou viagem corporativa, seja na compra de um serviço.
Um atendimento diferenciado, recursos
tecnológicos aplicáveis, ferramentas
voltadas às necessidades, proximidade
com a cultura da companhia são algumas das características desejadas.
Neste sentido e em um ambiente cada
vez mais moderno, com a aplicação da
automação e tecnologia na jornada dos
deslocamentos a trabalho, que trazem
uma série de benefícios e agilidade aos
processos, é também muito importante
manter o atendimento human to human
para o sucesso da experiência do con-

sumidor.
“A automação ajuda a deixar de lado
tudo que não agrega ao cliente para que
seja possível focar na geração de valor,
atendendo às necessidades e propondo
melhoras para os processos. O cliente
gosta, sim, de tecnologia, principalmente para trazer agilidade, mas também
aprecia muito saber que, por trás de uma
máquina, existe um humano que o valoriza e o entende, que compreende suas
particularidades. Apreciamos boas ferramentas, mas o contato com as pessoas não pode deixar de existir”, afirma
a gestora de Viagens da Arco Educação,

Vinicius Luz, gestor de Viagens
para América Latina da Unilever

“São soluções que otimizam nossa rotina e dia-a-dia, assim como a do nosso colaborador. Antigamente, o viajante
fazia a solicitação de passagens aéreas
por e-mail, aguardava horas por um retorno e, quando, chegava, a disponibilidade já havia mudado. Hoje, existem ferramentas para ele fazer a prestação de
contas, check-in, roteiros, e muito mais,
o que facilita muito em todo o processo”,
conta a gestora da Arco.

Natalí Araujo.
E dentro de um programa de viagens,
a experiência de uso do colaborador é
muito importante, uma vez que ele é a
linha de frente da companhia durante
uma viagem corporativa. Os viajantes
precisam estar 100% para atender e,
para isso, é preciso que ele esteja a par
da política de viagens, das ferramentas
preferenciais, dos acordos negociados
e que não haja obstáculos nesse processo que possam atrapalhar seu desempenho.
“A satisfação do viajante é o que nos
norteia. Fazemos pesquisas por meio de
NPS, que é a métrica mais importante
do nosso time. Após o período de aplicação, reunimos a equipe para desenvolver
a melhor solução, sem negligenciar nenhum item. O colaborador precisa estar
feliz, satisfeito, descansado, ter dormido
bem, ter tido um voo sem atraso, ter dirigido um carro confortável, olhamos para
tudo isso”, diz Natalí.
EXCESSO DE TECNOLOGIA
Apesar de um mercado cada vez mais

tecnológico e, por isso, facilitado, o excesso de recursos e de multiplataformas acaba sendo também um dos
obstáculos para o gestor. Qual a melhor ferramenta para as necessidades
da empresa? Quais as tecnologias essenciais para determinado momento?
Como fazer a melhor combinação?
“É preciso tomar cuidado para não ter
uma gama enorme de ferramentas para
a mesma atividade, para o mesmo fim,
por exemplo. O desafio é o gestor lidar com uma grande estrutura de uma
companhia, buscando uma solução que
possa atender na totalidade, principalmente com a vinda dos millennials, que
todo dia se deparam com novas opções.
É preciso administrar muito bem”, explica o gestor de Viagens para América
Latina da Unilever, Vinicius Luz.
Ao mesmo tempo, no cenário atual, é
impraticável não utilizar ferramentas
que auxiliem em um programa de viagens, tanto para o viajante, quanto para
o gestor, que pode ser cada vez mais
estratégico, deixando o operacional para
esses recursos tecnológicos.

PARCEIROS
Para assegurar uma boa experiência
ao consumidor, aliada a boas ferramentas para todos os lados, é preciso
contar com parceiros que entendam a
cultura da empresa e suas necessidades. Tecnologia é importante, assim
como uma consultoria do parceiro,
que, muitas vezes, atua como uma
extensão da gestão.
“Na Unilever o processo de eventos é
totalmente descentralizado, todos os
funcionários podem organizar, mas
todas as solicitações são direcionadas à Tour House e eles nos ajudam
a identificar cada novo solicitante.
Como sou o único na gestão, acaba
sendo um braço a mais. Eles sabem as
nossas regras, fluxos e todos os detalhes para a organização de uma reunião ou qualquer outro tipo de evento.
A agência acaba ajudando muito nesse aspecto”, exemplifica Luz.
É por isso também que é essencial ter
uma comunicação e regras bem claras
entre ambas as partes. Manter a agência atualizada quanto às políticas da
companhia, informar sobre mudanças
relacionadas a valores pré-estipulados,
alterações nos hotéis permitidos e todos
os outros detalhes que envolvem um
evento.
O mesmo vale para a gestão compartilhada de uma viagem corporativa. Soluções, como client review, BI, inteligência
artificial, NPS auxiliam na tomada de decisões estratégicas de um programa de
deslocamentos.
“Ferramentas como as que utilizamos
da Tour House suportam nosso planejamento de ponta a ponta, desde o fechamento de acordos comerciais. Elas nos
auxiliam a levar o programa a um novo
patamar estratégico, ajudando a colocar
nosso foco em decisões que realmente
importam”, finaliza Natalí.n
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