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ALÉM DAS MEDIDAS
DE HIGIENE
Por Beatrice Teizen

Depois de alguns meses de estagnação
quase que total, causada pela pandemia
do novo coronavírus, a indústria área
volta, lentamente, com parte de suas
operações e a demanda por viagens
reaparece, mesmo que pequena e baseada em diferentes perfis de consumidores, após uma forte retração.
Com medidas de higiene e segurança estudadas e sendo implementadas
desde o início da disseminação do vírus,
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agora as transportadoras precisam ir
além das iniciativas de saúde, se adequando para atender as operações em
crescimento. Comunicar-se de forma
clara sobre tudo o que está sendo feito
é um dos principais caminhos.
“Todas as empresas aéreas e cadeia
turística trabalharam intensamente a
questão dos protocolos desde o começo, incorporando novos procedimentos
a cada semana. Agora há menos, pois
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os processos já estão bastante robustos
e garantem efetivamente a segurança
dos passageiros e funcionários. Por isso,
já há algum tempo estamos investindo
no serviço de conscientização, informação e divulgação para garantir que todo
mundo tenha acesso às informações,
do que foi feito e do quão seguro é voar”,
diz o diretor de Canais de Vendas da Gol,
Renzo Mello.
Apesar de muito se divulgar no trade,

muitos viajantes ainda se sentem inseguros e não conhecem todas as medidas que estão sendo aplicadas. Se
o passageiro está no aeroporto, na fila
para embarque, onde o distanciamento
social é praticado, por exemplo, o medo
de entrar na aeronave e ela estar cheia
ainda existe. Por isso, é essencial propagar que o avião é o ambiente mais seguro em todo o processo de viagem, pela
limpeza profunda que é feita, pela utilização obrigatória da máscara em todo o
voo e, principalmente, por conta do filtro
HEPA, que filtra 99,9% das partículas e
troca o ar a cada três minutos.
Diante disso, a Gol vem fazendo pesquisas constantes com clientes corporativos, de lazer, agências, viajantes
frequentes, e grupos de discussão para
apresentar todos os processos e medidas, tirar dúvidas e conscientizar sobre a
situação de segurança.
“Para ter efetivamente uma retomada, para as pessoas voltarem a voar,
principalmente o viajante a negócios, é
preciso ter confiança. Tanto quem viaja,
quanto o gestor de viagens e a própria
empresa. Há muita coisa em jogo quando uma viagem é autorizada em nome
da companhia. Portanto, elas também
precisam entender, toda a cadeia deve
ter confiança”, pontua Mello.
Assim como a companhia aérea brasileira, o grupo Air France-KLM também
destacou desde o início da pandemia
que as medidas de segurança são um
fator chave para restaurar a confiança
do cliente e que comunicá-las é fundamental. O primeiro passo foi garantir
o mais alto nível de segurança, já que,
nas primeiras semanas, viajar era uma
experiência que gerava muita ansiedade
– mais do que a habitual.
“É muito positivo que, agora, o setor já
tem tudo isso em mente. As agências,
por exemplo, têm um papel crucial em
termos de comunicação. Há um valor
quando nós, como aérea, comunicamos diretamente para um cliente, mas,
quando é um intermediário, como no
caso das agências de viagens e TMCs,
a credibilidade se torna ainda maior. As
iniciativas e protocolos passam a ter
uma neutralidade”, explica o diretor-geral da Air France-KLM para América do
Sul, Jean-Marc Pouchol.
AUMENTO DA DEMANDA
Hoje, pode-se dizer que a procura por
viagens aéreas está finalmente cres-

Jean-Marc
Pouchol, da Air
France-KLM

cendo, mas vale ressaltar que ainda de
maneira lenta e gradual. Se nos meses
de abril e maio a Gol ofertava somente
50 voos por dia, agora chegou em uma
média de 400 e, para dezembro, mira
atingir 600 operações diárias. Já a Air
France-KLM, que antes da crise, contava
com 44 serviços semanais entre Brasil e
Europa, hoje está com 20 e, até o fim do
ano, planeja atingir 25. É possível afirmar
que as coisas estão, finalmente, melhorando.
Mas é importante observar as características e tipos das demandas para
entender como melhor atender e quais
serviços ou não ofertar. Tanto nas viagens a lazer quanto nas corporativas,
existem diferentes perfis e cada um de-

les vem se comportando de uma maneira, crescendo mais rapidamente ou
mais lentamente.
“As grandes empresas, por exemplo,
têm controlado mais as viagens, com os
funcionários viajando bem menos. Já as
pequenas e médias vêm em um ritmo
mais acelerado, retomando de maneira
mais rápida. Por isso estamos investindo bastante no Voe Biz para poder atender esse tipo de corporação”, afirma o
executivo da Gol.
Na retomada do lazer doméstico, o perfil “visitando amigos e parentes” voltou
mais rápido a viajar e, no último mês, a
companhia sentiu uma resposta forte
daqueles que compram pacotes. Os últimos feriados, do dia 7 de setembro e
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12 de outubro, são um bom exemplo, com
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praias lotadas
estradas congestionadas.
“Em termos de frequências e malhas preassim que possível ao nível anterior à crise, pois, para nós, o Brasil
é um mercado estratégico. Hoje, a lotação
média das aeronaves está abaixo dos 50%,
mas nunca paramos as operações no País.
Estamos com dois voos diários saindo
de Guarulhos, um para Paris e outro para
Amsterdã, é muito importante mantermos
uma oferta significativa daqui até a Europa”, conta Pouchol.
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DIGITAL VS PRESENCIAL
Com tantas mudanças, protocolos, novas
medidas, novas formas de se viajar e fazer
negócios, uma das principais delas e que,
com certeza, veio para ficar (ainda mais),
é o investimento e aceleração no digital. O
valor agregado das ferramentas tecnológicas para evitar o contato físico – seja na
jornada no aeroporto, para fazer check-in
via QR Code, ou participar de um evento digital, evitando aglomerações – se mostrou
ainda maior.
Mesmo assim, com toda a facilidade que
o virtual traz, o contato face to face, a troca
de cartões presencialmente e o fechamento de negócios de forma física jamais desaparecerão. Além da interação olho no olho,
o toque, o abraço, faz parte do ser humano
e também do DNA do setor de viagens e
eventos corporativos.
“O contato pessoal ainda será muito importante e acho que essas tecnologias permitem que novos e mais negócios sejam
feitos. Elas ajudam a economia a crescer
e, ela crescendo, as pessoas vão precisar
viajar mais. Pode haver a percepção de
que as plataformas digitais impactem no
transporte aéreo, mas, em contrapartida,
teremos um movimento de crescimento
pós-pandemia. Mais viagens a trabalho,
mais dinheiro gerado, maior demanda para
voos”, finaliza Mello.n
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