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MAIS ATUANTE DO 
QUE NUNCA

Sem eventos e com as viagens em 
nível zero durante meses na pande-
mia, o corporativo teve de enfrentar 
demissões, os gestores de viagens 
sofreram um impacto profissional re-
pentino e um setor que é o motor da 
indústria de repente travou. A Alagev, 
principal frente destes profissionais 
(e seres humanos, como enfatizou o 
Lacte ainda de 2020) desde o início 
decidiu que precisava tomar as ré-

deas da situação, ao menos a parte 
que lhe está ao alcance, e tratou de se 
movimentar.
Abraçou seus gestores e fornece-
dores associados primeiramente 
com acolhimento a muitos profis-
sionais que precisavam de orien-
tações de especialistas como psi-
cólogos para dirigi-los em relação 
à carreira e a toda ansiedade que o 
período trouxe. Foram as chama-

das reuniões #AlagevAcolhe.
Também nutriu todos os seus asso-
ciados com conteúdo e foi uma das 
grandes referências em eventos on-li-
ne. Foram mais de 40 reuniões seto-
riais das comunidades, apenas duas 
presenciais, pré-pandemia. 
“Essa troca de experiências é funda-
mental, pois o profissional sente que 
não está isolado e pode digerir melhor 
alguns assuntos. Além disso, todas 

Por Rodrigo Vieira
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Giovana Jannuzzelli 
e Eduardo Murad, 

gerente executiva e 
diretor executivo da 

Alagev
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essas reuniões geram conteúdo e 
colocamos material à disposição na 
biblioteca. Contamos ainda com oito 
mesas redondas TradeTalks, para fa-
lar principalmente com os fornecedo-
res de cada setor e comportamento 
do gestor de viagens. Está no canal 
TV Alagev no YouTube”, conta o di-
retor executivo da entidade, Eduardo 
Murad. 
“Também fizemos pesquisas para 
mapear temas como viagens de in-
centivo na retomada, fórum de ten-
dências para eventos virtuais, wor-
kshops e cursos, no qual destaco o 
Live Case, feito para profissionais e 
empresas de eventos, no qual fizemos 
a parte teórica, mas também realiza-
mos o ao vivo do Club Med Lake Para-
dise, com os próprios alunos do setor 
de eventos. Foi um curso pago, em 
parceria com a Evente-se, R1 e Shift, 
e o sucesso foi tremendo”, completa. 

BOAS PRÁTICAS NA CRISE
Ele e a gerente executiva Giovana 
Jannuzzelli também destacam ser-
viços em prol do setor como o lan-
çado ainda em março do Manifesto 
Não cancele! Remarque!, que pedia 
“boas práticas da crise” ao viajante e 
às empresas para manter o  setor em 
pé. Mais para o final do ano, foi criado 
o Alagev Checked, um selo concedi-
do aos empreendimentos hoteleiros, 
eventos, empresas de logística ter-
restre e aérea que cumpram com os 
requisitos de saúde e segurança defi-
nidos pelo Ministério do Turismo.
“A grande reclamação dos viajantes 
corporativos que estão embarcando 
agora é não ter respeito a protocolos 
em alguns destes locais. A pande-
mia é feita de detalhes e o viajante 
se sente inseguro se não vir alguns 
deles, como falta de álcool gel, sendo 
descumpridos. Então criamos essas 
visitas incógnitas e fazemos check 
point. Somos uma associação idô-
nea e nosso selo pesa para o diretor 
da empresa confiar na viagem de seu 
funcionário”, afirma Murad.

ATUAÇÃO POLÍTICA
A Alagev não atua diretamente com 
os órgãos governamentais, até por 
ser uma associação multissetorial, 
mas isso também é sinônimo de mais 
interesses a defender, e a entidade 
cita o apoio com outras associações 

do trade em pleitos em massa.
“A exemplo do Fórum Eventos, que 
são pleitos para Prefeitura e Estado 
de São Paulo e a Go Live!, do setor de 
eventos, da qual fomos uma das fun-
dadoras. Foi uma coalizão aberta, re-
unindo, de forma igualitária, os profis-
sionais, as empresas e as instituições 
mais representativas do setor.

LACTE 15 E 16
O Lacte, o principal evento do setor de 
viagens corporativas do País, acon-
teceu “no limite” da pandemia”. Rea-
lizado presencialmente em fevereiro, 
no WTC, em São Paulo, o principal en-
contro do calendário da Alagev foi o 
mais tecnológico de todos, mas tam-
bém o mais focado no fator humano. 
O aplicativo criado para o evento 
mostrou que o público estava enga-
jado: foram mais de 17 mil interações 

– entre postagens, curtidas e comen-
tários –, 1.685 participações em não 
separar e mais de 79 mil conexões 
feitas pelo app. O tema: dados huma-
nos.
Ciente das incertezas que ainda pre-
valecerão em fevereiro de 2021, a 
associação se movimentou para já 
começar o Lacte em dezembro des-
te ano. O Lacte 16 tem novo formato, 
mas promete ser elevado a uma nova 
potência, ampliando a comunidade de 
participantes e incorporando ativida-
des profissionais e fornecedores da 
América Latina, com transmissão em 
português e espanhol.
Além dos eventos pop-up, em for-
mato digital, acontecendo neste mês, 
a trilha terá sequência em mais três 
momentos em 2021. De 22 a 28 de 
fevereiro, acontece o Speed Meetings, 
que usará a ferramenta de Match Ma-



66 PANROTAS — 23 a 29 de dezembro de 2020

king e promoverá reuniões de cinco minutos de dura-
ção com os Hosted Buyers das áreas de Viagens, Even-
tos, Mobility, Facility e RH.
Entre os dias 22 de fevereiro e 6 de março, acontece o 
Expo Lacte, feira virtual para expositores e visitantes 
em um ambiente interativo e com a utilização de ga-
mificação.
A última parte do L²ACTE² acontece nos dias 1º, 3 e 
5 de março, em formato híbrido, no conceito de Mul-
ti Hub, ou seja, o evento poderá ser realizado em São 
Paulo, ou em qualquer cidade da América Latina, e 
prevê uma agenda variada de conteúdo e networking, 
cada dia com foco em um tema: Viagens Corporativas, 
Mice e Mobility and Beyond, respectivamente.

NOVO SOBRENOME
Ainda no Lacte, a associação anunciou “novo sobreno-
me”. Continua como Alagev, mas, no lugar de gestores 
entra gestão: Associação Latino Americana de Gestão 
de Eventos e Viagens Corporativas. A ideia é trazer cada 
vez mais algo inclusivo e não exclusivo para a entidade. 

NOVA DIRETORIA
No final do Lacte 15, foi anunciada uma nova diretoria 
na Alagev. Roberta Moreno, gerente de Eventos da 
Brystol-Myers Squibb, assumiu a presidência para o 
próximo biênio, substituindo Rodrigo Cezar, da Roche.
Larissa Licatti, de procurement da Syngenta, é a vice-
presidente, e Gustavo Elbaum, diretor da CWT Meetings 
& Events para a América Latina, o novo diretor financeiro 
da associação.n
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Alagev em 2020

• NPS das reuniões: 86%

• Engajamento dos eventos: 65%

• 576 minutos de exibição de con-

teúdo em realidade aumentada

• 3.341 interações com patrocina-

dores

• 18.853 interações sociais (posta-

gens, curtidas e comentários)

• 2.808 interações com conteúdo 

(quizzes e enquetes)

• 3.341 interações com patrocina-

dores 

• 87.650 conexões feitas pelo apli-

cativo (networking)

Larissa Licatti, Eduardo Murad, Roberta Moreno, 
Giovana Jannuzzelli e Gustavo Elbaum, da Alagev, 

na apresentação da nova diretoria, em fevereiro


