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EM BUSCA
DA TMC IDEAL
Afinal, o que é uma TMC “dos sonhos”?
Quais as características e que critérios
elas precisam atender para chegar o
mais próximo possível do modelo que
seus clientes esperam? É possível trabalhar em conjunto e alcançar a parceria
ideal?
Com esse objetivo em mente, a GVRS
(Gestores de Viagens Corporativas do
Rio Grande do Sul), agora uma comunidade global da Alagev, criou um material
informativo, por meio de brainstorm em
encontro on-line, com 13 dicas para a
agência se tornar a TMC desejada pelos
gestores e compradores de viagens e
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eventos corporativos.
“O papel da TMC tem de ser atualizado
conforme a demanda existente do mercado. Mas o perfil deve ser sempre de
escuta, de ouvir o cliente. As agências
de viagens corporativas têm um papel
bem sensível na indústria, por serem
centralizadoras de uma série e serviços
prestados por terceiros. Por isso, a triangulação entre cliente, TMC e fornecedor
tem de ser muito alinhada. É essencial
entender todas as pontas, conhecer profundamente quem está atendendo e ter
um papel de consultoria mais preventiva
do que reativa”, diz a gerente executiva

da Alagev, Jannuzzelli, que já esteve
também do lado de agência por oito
anos.
Estar conectada com o cliente e sempre disposta a empregar uma metodologia ágil, principalmente em tempos
tão dinâmicos como os atuais, com a
pandemia do novo coronavírus, é importante. Entender qual é a demanda, fazer
a entrega e testar para ver se dá certo
também. Antecipar as necessidades e
já propor soluções adiantam o trabalho
para ambos os lados.
“A TMC precisa conhecer a empresa,
entender as necessidades, caracterís-

ticas e setor em que seu cliente atua e
fazer um trabalho específico, não pode
ser genérico. Por isso também ter um
gestor de viagens é importante, pois ele
conhece a companhia em que trabalha. Temos de ser transparentes com a
agência, entregar os números de mercado. É uma parceria muito forte entre
gestão e agência fornecedora”, explica a
assessora executiva do vice-presidente
financeiro da AGCO Corporation, Cristiane Manetti.
AS 13 DICAS
Em uma reunião virtual da GVRS, os
gestores discutiram o papel da TMC e
como ela é parte fundamental do sucesso da gestão de viagens. Como um
fornecedor essencial, a agência precisa
estar por dentro do universo do cliente.
Diante disso, levantaram diversas dicas
que uma agência de viagens corporativas deveria seguir para ser considerada
perfeita. Finalizaram, então, em 13 recomendações.
“Ao montar essa ideia, de dar esse presente para as TMCs, não elencamos
as dicas em ordem de importância ou
relevância. São todas igualmente essenciais. O nosso sucesso, o bom funcionamento da gestão, depende da agência,
então por que não criar um documento
que trouxesse resultado para os dois?”,
exemplifica Cristiane.
Funcionando mais ou menos como um
quebra-cabeça – se faltar uma peça, no
caso, uma dica, não será mais a TMC
dos sonhos –, o material traz sugestões
correlacionadas para resultar no melhor
cenário possível.
“Quando falamos das dicas, queríamos
sempre encontrar em todos os fornecedores essas 13 qualidades. Mas, se
a agência tiver uma, três ou cinco delas,
já será muito bom. Como gestor, temos
sempre a oportunidade de, junto com o
parceiro, construir e desenvolver esse
cenário dos sonhos. A parceria é imprescindível, um complementa o outro”,
afirma a analista de Viagens e Eventos
do Agibank, Emanuelle Pasa.
Com a crise de covid-19, gerenciar um
deslocamento a negócios e cuidar da
segurança e bem-estar dos viajantes corporativos tornou-se um desafio
maior ainda. Companhias aéreas cancelando voos, hotéis fechando e, agora,
reabrindo, alguns países permitindo a
entrada de brasileiros e outros não, além
das diversas medidas que os colabora-

13 DICAS
1. Ajuda na gestão de bilhetes não voados
2.Transparência 1: pagamento por serviço e não
por comissão de fornecedores
3.Transparência 2: foco no fornecedor preferencial
do cliente
4.Sair do operacional e focar no estratégico
5.Trazer novidades
6.Cumprir acordos do contrato
7.Client review 1: analisar e revisar antes de ser
enviado
8.Client review 2: olhar para o futuro
9.Client preview 1: mais estratégia e consultoria,
menos informações sem relevância
10.Client preview 2: benchmark com empresas do
mesmo perfil
11.Ajudar a entender e gerenciar
12.Personalização: conhecer bem os viajantes da
empresa cliente
13.Tecnologia aliada à gestão: BI e IA para prever
comportamentos futuros dos viajantes
Fonte: GVRS e Alagev

dores precisarão seguir nessa nova realidade.
O que fazer com os bilhetes não voados?
Como saber lidar com os problemas e
necessidades específicos da empresa
cliente? Quais contratos hoteleiros estão valendo, neste cenário de pandemia
com propriedades de portas fechadas?
Tanto para este momento quanto para o
futuro, o material com as 13 dicas serve
para tornar este processo mais fácil.
E O FUTURO DO GESTOR?
O surgimento de diversos protocolos, as
mudanças repentinas de um dia para o
outro, o receio, a instabilidade... São vá-

rios os fatores que implicam diretamente no futuro deste profissional e em seu
papel dentro da empresa. Agora, mais
do que nunca, o gestor precisa lidar com
cada obstáculo que surgir a sua frente.
“Um dos principais desafios que enfrentamos atualmente são as incertezas,
está muito difícil visualizar como será
daqui para frente. Será bem desafiador
fazer um planejamento realista para
2021 sem dados precisos. Um ponto
relevante também é como fazer para
manter os viajantes informados sobre
as medidas e práticas adotadas? Como
entregar as informações necessárias
e coerentes no momento apropriado?”,
5 a 11 de agosto de 2020 — PANROTAS
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questiona o analista administrativo da
Gerdau, Mauricio Ugioni.
O travel manager tem, de fato, uma poEVENTOS
VIAGENS
sição
importanteE na
companhia,CORPORATIVAS
mas,
ainda hoje, em muitos casos não é deviMANTENEDORES
ALAGEVMuitas vezes é visdamente
valorizado.
to como o responsável por apenas emitir passagens e reservar hotéis. Este é o
momento para o profissional de viagens
mostrar ainda mais seu papel estratégico e fundamental na corporação.
“O gestor está se tornando cada vez
mais tático e atuante nas definições, não
sendo mais associado ao papel operacional, principalmente porque cada vez
mais os próprios colaboradores têm
autonomia para reservar suas viagens.
Precisamos ter paciência e a principal
reflexão, que é que as viagens e os eventos vão voltar. Percebemos uma acelerada no desenvolvimento tecnológico
em vários sentidos, mas algumas formas de fazer negócio e de se relacionar
não mudarão”, pontua Emanuelle.
APROXIMAÇÃO COM A ALAGEV
Há cerca de dois anos o grupo GVRS –
que já existia há algum tempo – passou
a fazer parte da Alagev como uma das
comunidades globais, a partir do projeto de expansão da entidade para outros Estados do Brasil. Com isso, mais
conteúdo é levado para os gestores da
região Sul, que acabam também tendo
mais contato com a rede de fornecedores, parceiros e colegas de São Paulo,
onde a maioria das coisas acontece.
“Como comunidade e vindo às reuniões
globais (que agora estão sendo feitas
virtualmente), eles passam a fazer benchmarking e aumentar a rede de networking. Percebemos também que, por
meio da proximidade com gestores da
capital paulista e fornecedores locais,
eles recebem mais reconhecimento,
levando todas as informações de volta
para suas empresas no Sul. Para nós,
como Alagev, é uma satisfação ver um
grupo de quase 30 corporações tão engajado e dedicado com o nosso setor”,
diz Giovana.
Para o GVRS, a percepção é a mesma.
Ser parceiro da associação traz não somente divulgação para o trabalho feito
pelos gestores de lá, mas também mais
conhecimento, seja por meio do canal
aberto com as outras comunidades,
como de hotelaria, aéreas e eventos, ou
por terem uma inserção no movimento e
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mercado de São Paulo.
“O envolvimento com a Alagev é muito
positivo para nós. Gera muito crescimento, networking, desenvolvimento e
a oportunidade de conhecer coisas que
tínhamos um acesso um pouco dificultado por conta da distância. A parceria
veio para somar dentro do nosso grupo”,
finaliza a analista de Viagens do Agibank.n

