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conta o que vem por 

aí para os agentes 
de viagens: 
tecnologia, 
processos, 
produtos e 
um novo time
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DOAÇÕES DE TELEFONE
FIXO E PÓS-PAGO*:
0500 12345 05 - para doar R$ 5* 
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*Telefone �xo: R$ 0,39/minuto + impostos 
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Doar faz bem para você também!

Acesse teleton.org.br,
faça um pix para
doeteleton@aacd.org.br
ou leia o QR Code:
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Associe-se à ALAGEV 
e faça parte da maior rede de 
relacionamento do setor de 
viagens e eventos corporativos. 

E você ainda ganha 

DESCONTO de ATÉ 50%

na INSCRIÇÃO para a LACTE17.

Acesse www.alagev.org 
e veja como se associar!

A LACTE é o principal encontro voltado 

para o setor de viagens e eventos corpora-

tivos e neste ano terá como causa principal 

o "Protagonismo Feminino no Turismo".

Build Back Better TOGETHER!

Quando? 8 e 9 de março (terça e quarta-feira)

Onde? WTC Events Center – Teatro – São Paulo
Endereço: Av. das Nações Unidas, 12.551 – São Paulo

Evento presencial e com transmissão ao vivo para os inscritos 

company/alagev alagev.oficial
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Os políticos não podem ser seres inatingíveis e distantes de nós (povo, sociedade, eleitores, cidadãos). Uma 
audiência com a autoridade não pode ser um calvário, não pode ter barreiras quando falamos do futuro de um 
setor.
Governadores, prefeitos, parlamentares que se dizem sabedores da importância do Turismo sequer recebem os 
representantes de 8% do PIB brasileiro. 
Criar um Ministério do Turismo, uma Secretaria de Turismo ou um órgão de promoção pode representar uma 
aposta no setor, mas também ser apenas mais um gabinete a ser negociado com aliados – na prática, zero 
ação, zero impacto no segmento que dá nome à pasta.
A suspensão da temporada de cruzeiros no Brasil é o retrato da politização do Turismo. Estados votaram contra 
a volta dos navios porque fazem oposição ao governo. Poucos, pouquíssimos, apoiaram publicamente com 
todas as letras a atividade.
E por que a questão é nitidamente política? Por se tratar da única restrição em cada Estado ou município. Even-
tos de axé, sertanejo e pop com milhares de pessoas? Liberados para vacinados. O controle? Bem, deixa pra 
lá. Estádios com torcida imunizada? Check. Bares e restaurantes? Funcionando normalmente, alguns poucos 
pedindo certificado de vacinação. Aeroportos? Lotados, sem necessidade de vacina. Transporte coletivo? Nun-
ca estiveram tão lotados. Navios? Foco de covid-19... A vida é quase normal em quase todas as atividades. Se 
o Turismo, a Aviação, o Entretenimento e a Gastronomia aprenderam e já sabem conviver com a pandemia, se 
aplicam protocolos que permitem a quase normalidade, e nós defendemos isso (vacina + protocolo + normali-
dade), por que a Anvisa e alguns destinos apontam o dedo apenas para os cruzeiros? 
Claro, pesam também a imagem inicial da pandemia dos navios em quarentena e o fato de os protocolos terem 
sido feitos antes da ômicron (por exemplo, o teste nos terminais é algo que o setor quer implementar agora).
Mas a política decidiu votar como política e o brasileiro que quiser fazer cruzeiro tem mais de 200 opções pelo 
mundo, inclusive no vizinho Caribe.
Tudo isso para provar como será importante escolher os governadores que apoiam o Turismo, os deputados 
que abracem a causa e o presidenciável que realmente acredite no Ministério do Turismo, em uma política para 
o Turismo e não apenas no Turismo para a política. Precisamos que o Turismo esteja forte e à frente dos demais 
setores no convívio com o vírus (que ainda vai durar um pouco). Fazer Turismo na pandemia é possível e a va-
cinação nos trouxe isso. Não dá para escolher um ou dois setores (cruzeiros e feiras, por exemplo) para agradar 
a parte do eleitorado.
O trade do Turismo precisa se aproximar da política. Precisa estar junto nas decisões. Precisa criticar e não ape-
nas dar tapinhas nas costas e publicar a selfie com a autoridade. A quem ainda temos de dar espaço na abertura 
das feiras do setor... Francamente. 
Temos candidatos assim? Ainda não enxergamos, mas também a campanha não começou... há esperança. 
Já as decepções, temos aos montes. n

Editorial

TEMOS DE ABRIR O OLHO 
(O CORAÇÃO, A MENTE) 

PARA A POLÍTICA

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

artur@panrotas.com.br



6 PANROTAS — 7 a 13 de fevereiro de 2022

POLÍTICA PODE DESTRAVAR 
OS CRUZEIROS?

Temporada no Brasil

A semana passada começou com uma notícia nega-
tiva para o setor. A suspensão de cruzeiros no Brasil 
foi estendida em 14 dias, até 18 de fevereiro. O anún-
cio foi feito pela Clia Brasil, que justifica a decisão 
alegando análise do quadro epidemiológico no País. 
Contudo, pelo que a PANROTAS apurou, há muito 
mais política pesando nessa gangorra do que aná-
lise meramente técnica, visto que, como mostram 
vários estudos e países, o controle da nova varian-
te ômicron não se dá pela proibição de viagens e 
sim pelo reforço dos protocolos e testagem e, des-
de o começo desta temporada, todas as viagens 
de cruzeiros as têm como requisito obrigatório. 
Os Estados, assustados pelo aumento da ômicron 
e de olho na opinião pública, tomaram decisões 
distintas quanto ao tema. Na primeira reunião com 
o governo para deliberar sobre o cancelamento da 
temporada, como está no comunicado da Secre-
taria de Turismo da Bahia enviado à PANROTAS, 
apenas os destinos do Sul disseram sim aos cru-
zeiros. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Alagoas 
disseram não concordar com o retorno dos na-
vios naquele momento de crescimento de casos 

da ômicron (começo de janeiro). Uma temporada 
sem Santos e Rio de Janeiro fica inviabilizada.
Entre os que teriam dado respostas negativas, 
apenas respostas genéricas que não indicam vo-
tos foram enviadas à reportagem da PANROTAS. 
Dizem que estão à disposição para a melhor re-
solução dos problemas e que suas análises são 
baseadas na ciência. 
A Clia Brasil tenta reverter o quadro atual, com 
recomendação da Anvisa para fim da tempora-
da, sugerindo os novos protocolos de testagem 
no porto e outras medidas a bordo. Mas se por 
um lado tem o apoio do governo federal, por ou-
tro se viu em meio a uma falta de uniformidade 
de entendimentos envolvendo a Anvisa e Esta-
dos e municípios.
Em resumo, tudo indica que a temporada de cru-
zeiros poderá voltar se houver vontade política. Em 
todo o mundo, 85 países já retomaram os cruzei-
ros (sem suspensão desde o reinício), com mais 
de 200 navios ao mar, e o Brasil é o único que teve 
as operações suspensas. Mas vale lembrar que o 
Caribe é logo ali. n

Pier Mauá, no Rio
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COMUNIQUE-SE 
COM SEU CLIENTE

Pesquisas e estatísticas

Comunique-se com seu potencial 
c l iente.  Este é o recado de um es-
tudo fe i to pela Plataforma Gente , 
da Rede Globo,  baseado no Tur is-
mo.  Isso porque,  apesar da cr ise , 
o  brasi le i ro segue almejando viajar 
em 2022. 
O estudo Turismo Pós-Pandemia: 
O Que Esperar do Setor  mostra 
que desde o ano passado 43% das 
pessoas estão poupando para em-
barcar a inda no pr imeiro semestre 
de 2022.  Desta fat ia ,  83% têm o la-
zer  como a pr incipal  motivação. 
"Manter  uma comunicação cons-
tante com o públ ico durante o pla-
nejamento da v iagem pode ser  de-
cis ivo na consideração da empresa 

a ser  contratada" ,  aconselham os 
especial istas da Plataforma Gente.
As pr inc ipa is  mot ivações dos 
c l ientes  que pretendem fechar 
suas v iagens com agências  a  des-
t inos nacionais  são :  supor te  com 
opções de hospedagem,  locomo-
ção e  passeios ;  segurança caso 
prec ise  cancelar  ou remarcar  a 
v iagem;  maior  conf iança t ransmi-
t ida  pe la  agência  na hora  de  fe-
char  a  v iagem.
Já no internacional ,  as  pr inc i-
pa is  mot ivações são:  promoções; 
maior  conf iança na hora  de  fechar 
a  v iagem e preços mais  at rat ivos .
Veja  mais  sobre  a  pesquisa no 
Por tal  PANROTAS  n
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CVC CORP PARA 
AGENTES DE VIAGENS

Mercado

Há pouco mais de cinco meses no coman-
do das vendas da CVC Corp para agências 
de viagens (o chamado B2B), Fábio Mader 
já liderou as negociações de aéreo no gru-
po, foi diretor das empresas na Argentina e, 
anteriormente, esteve à frente do comercial 
da Gol Linhas Aéreas. “Sempre estive em um 
trabalho de proximidade com os agentes de 
viagens e é nisso que vamos investir este 
ano, todas as mudanças que teremos terão 
como foco essa relação”, disse à Revista 
PANROTAS, em entrevista via vídeo.
Responsável por cerca de 50% das vendas 

totais do grupo, o B2B da CVC Corp é com-
posto pelas marcas RexturAdvance, Esfe-
ratur, Visual Turismo e Trend, e está em um 
processo de unificação de atendimento (já 
finalizado), plataformas e back-office (pre-
vistos para este ano) e marca.
Já havia sido anunciado, tanto pelo CEO 
Leonel Andrade quanto pelo antecessor de 
Mader, Luciano Guimarães, que RexturAd-
vance seria o nome escolhido para repre-
sentar o novo B2B da CVC Corp. Houve até 
uma campanha de marketing aquecendo o 
mercado para a troca.

Artur Luiz Andrade

Fábio 
Mader
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Fábio Mader, porém, ao assu-
mir e analisar todas as marcas e 
produtos, além da relação com o 
mercado, levou à presidência um 
questionamento sobre essa deci-
são, que está sendo revista. Uma 
consultoria foi contratada para 
ajudar na nova decisão. Uma 
possibilidade é RexturAdvance 
ficar como a marca para viagens 
corporativas. Outra é a chegada 
de uma nova marca. “Estamos 
estudando e analisando”, conta 
Mader.
Como a unificação das platafor-
mas virá apenas no decorrer do 
ano, há tempo para essa definição.

PLATAFORMA ÚNICA
Prometida no Fórum PANROTAS 
2021 por Leonel Andrade a plata-
forma única para que os agentes 
de viagens interajam com o B2B 
da CVC Corp será implementada 
este ano. Hoje, são múltiplos sis-
temas de reservas (ReservaFácil, 
Trend, Visual e Esferatur) e Fábio 
Mader diz que o primeiro passo 
será colocar corporativo e lazer 
dentro do Reserva Fácil, que será 
a plataforma única. O corporativo 
com previsão para julho e o lazer 
para novembro. A partir daí, em 
uma só plataforma os agentes de 
viagens poderão acessar o mar-
ketplace completo CVC Corp. A 
unificação de back-office, segun-
do ele, virá antes de julho.
“A meta é simplificar o B2B. Hoje 
são quatro experiências (de plata-
formas), e teremos apenas uma. 
Será muito intuitiva e baseada 
nas demandas dos agentes de 

viagens”, garante.

NOVA ESTRUTURA
Com a chegada de Mader ao B2B 
(ele estava dirigindo a CVC Corp 
na Argentina quando recebeu o 
convite), houve também uma rea-
comodação e troca de lideranças. 
Flávio Marques e Leonardo Mig-
nani eram diretores de Vendas e 
deixaram a CVC Corp para exerce-
rem as mesmas funções na Fly-
tour Consolidadora e foram subs-
tituídos por Claudia Pinheiro, que 
estava na divisão de franquias da 
CVC, e por Márvio Mansur, que 
fez o caminho inverso dos dois 
executivos e trocou a Flytour pela 
CVC Corp. Ele começou em 2 de 
fevereiro na empresa de Santo 
André (SP).

Claudia 
Pinheiro

Marvio 
Mansur
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Outros cargos-chave também ti-
veram mudanças: Rodrigo Sienra 
deixou a Delta Air Lines para as-
sumir o cargo que era de Renata 
Esteves (também na Flytour), dire-
tor de Planejamento e Trade Mar-
keting; e Fábio Belém assumiu a 
gerência de Atendimento, substi-
tuindo Emerson Cardoso. Thais 
Pfeiffer é a diretora financeira do 
B2B e Roberto Araújo gerente de 
Atendimento Terrestre.
Está formado o time de líderes 
sob o comando de Fábio Mader, 
para o atendimento e relação com 
as 10 mil agências de viagens de 
todo o País que compram com a 
CVC Corp.

VENDAS
A chegada de Márvio Mansur, se-
gundo Fábio Mader, completa o 
mix que ele queria no time de Ven-
das. Claudia Pinheiro estava há 
um ano na CVC e tem experiência 
do Banco Fibra e Carrefour. “Já o 
Márvio traz a experiência do Tu-
rismo, fez sua carreira no Sul”, co-
menta Mader.
A diretoria de Márvio Mansur cui-
da do Sul, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Grandes 
Contas e Global Trend (venda de 
hotelaria para agências de via-
gens fora do Brasil).
Claudia Pinheiro, há dois meses 
no B2B, toca o Centro-Oeste, Nor-
te e Nordeste, além de Inside Sa-
les, o time que atende agências 
de viagens de todo o Brasil por 
telefone e vídeo – ou seja, não há 
visitas presenciais.

RETOMADA
Quais os destinos mais vendidos 
pelas marcas B2B da CVC Corp? 
Segundo Fábio Mader, RexturAd-
vance, Esferatur, Visual e Trend 
já estão com vendas domésticas 

1 – SÃO PAULO
(mostrando a recuperação do 
corporativo)

2 – RECIFE
3 – SALVADOR
4 – RIO DE JANEIRO
5 – FORTALEZA
6 – BRASÍLIA
7 – MACEIÓ
8 – PORTO ALEGRE

9 – BELO HORIZONTE

10 – CURITIBA

acima de 2019, representando 
60% do total. O internacional se 
recupera mais lentamente e che-
ga a 40% de share.

OS DESTINOS DOMÉSTICOS 
MAIS VENDIDOS SÃO:

Brasília e Curitiba com certeza 
também mostram a recuperação 
do corporativo e ocupam o lugar 
de destinos de lazer no ranking, 
como Natal e João Pessoa, que 
não entraram no Top 10.
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Os Estados Unidos seguem fortes na 
CVC Corp, com quatro destinos entre os 
mais vendidos.
Para Mader a retomada já é realidade 
e o B2B da CVC Corp vai investir este 
ano para levar mais vendas aos agentes 
de viagens, com tecnologia, novo aten-
dimento, nova equipe, mais produtos 
e a proximidade prometida. Sobre as 
características da venda em janeiro, o 
diretor do B2B diz que as tarifas estão 
similares a dezembro e que o seguro 
viagem continua crescendo muito no 
internacional, mas com vendas normais 
no doméstico.
Um roadshow do B2B está previsto 
para ser iniciado em março, por Goiâ-
nia, Manaus e Porto Alegre, levando 
treinamento aos agentes de viagens de 
todo o País. “Haverá mais duas praças 
incluídas em março e vamos estar em 
todo o Brasil. A Disney já é uma parceira 
confirmada no roadshow”, adianta Fá-
bio Mader.n

Um roadshow do B2B está previsto para ser iniciado em março, por Goiânia, Manaus e Porto Alegre, levando treinamento aos agentes de viagens de todo o País. “Haverá mais duas praças incluídas em março e vamos estar em todo o Brasil. A Disney já é uma parceira confirmada no roadshow”, adianta Fábio Mader.

OS DESTINOS INTERNACIO-
NAIS MAIS VENDIDOS SÃO:

1 – ORLANDO (EUA)

2 – MIAMI (EUA)

3 – LOS ANGELES (EUA)

4 – LISBOA
5 – DUBAI  
(EMIRADOS ÁRABES)

6 – PARIS (FRANÇA)

7 – NOVA YORK (EUA)

8 - CANCÚN (MÉXICO)

9 – LONDRES (REINO UNIDO)

10 – MADRI (ESPANHA)
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VEM AÍ NOVO 
ATENDIMENTO B2B

Ainda este mês, a CVC Corp implemen-
tará seu novo sistema de atendimen-
to às agências de viagens, desenhado 
por Mader e Fábio Belém, que está há 
20 anos na CVC Corp e agora integra o 
time B2B. “O Belém é o cara que mais 
conhece de aéreo no Brasil e muito bom 
em gestão de pessoas. Estava no time 
do Sylvio Ferraz (Sourcing) e veio para o 
B2B”, diz Mader.
O novo atendimento começa com a 
chegada de 109 colaboradores novos 
esta semana e com um novo sistema, 
fornecido pela Vivo. 
“Vamos passar a entender e mapear os 
pedidos dos agentes de viagens. Va-
mos sair do e-mail e passar tudo para 
um sistema que vai nos aproximar e fa-
zer entender melhor as demandas dos 
agentes.” Segundo ele, os agentes te-
rão um menu de temas e situações no 
sistema e serão atendidos, por telefone, 
pelos especialistas da CVC Corp.
“Nós vendemos de tudo aqui, de gran-
des eventos a luxo, de corporativo a pe-
quenas agências, então precisamos es-
pelhar esse perfil 360 no atendimento”, 
emenda Mader, explicando que a equipe 
está 24 horas à disposição e que melho-
rias em processos também virão.
“Tem atividade que o agente de viagens 
pode fazer sem precisar falar com um 
atendente. Por exemplo ter o link de pa-
gamento, o que será oferecido a partir de 
março. Hoje ele precisa passar com um 
atendente para efetuar o pagamento.”
E o novo sistema contempla soluções 
com inteligência artificial? Mader acre-
dita que ainda não é o momento. “Pri-
meiro temos de investir em tecnicidade, 
conhecer melhor os pedidos e depois 
ver onde pode entrar IA e mesmo a 
terceirização. Hoje o time é 100% CVC 
Corp”, explica.
Também a complexidade do momento 
atual, com muitas mudanças de regras 
a todo instante, cancelamentos, remar-
cações, requer, em sua opinião, um 
atendimento pessoal, por telefone. 

“Em três semanas devemos zerar nos-
sos pedidos em espera, temos tido uma 
redução de 20% por semana, o que deve 
agilizar ainda mais o atendimento”, pro-
mete. Ele lembra ainda que, além dos pe-
didos de remarcação e cancelamento por 
causa da covid-19, a CVC Corp, no final 
de 2021, ainda passou 16 dias sem siste-
ma, devido a um ataque de hackers, o que 
aumentou ainda mais o backlog da em-
presa. “Essa demanda por remarcações 
deve continuar em fevereiro, mas em 
março acredito que estará estável. Mes-
mo assim, a venda hoje em dia é muito 
técnica, precisa do pessoal, do telefone.”
A equipe de Mader conta com 704 cola-
boradores, sendo 200 no comercial e 504 
no atendimento, que acaba de ganhar 
109 novos profissionais.
“É muito gratificante abrir essas vagas 
e vermos que estamos ajudando com a 
volta dos empregos no País. Esses 109 
novos colaboradores do atendimento 
trabalham de casa e estão em todo o 
País. Tem muita gente de consolidadora 
e empresa aérea. Tem ex-Varig, muitos 
que vieram da Ita”, conta o diretor.n

Fabio 
Belém
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AS APOSTAS DO B2B 
CVC CORP PARA 2022
Pedimos ao diretor executivo B2B da CVC 
Corp que elencasse as prioridades para este 
ano. Confira abaixo:

1 – É o ano da retomada, de proximida-
de do B2B da CVC Corp com os agentes de 
viagens.

2 – Estamos com equipe nova, com muita 
energia, conhecimento e vontade. Isso fará a 
diferença em 2022.

3 – Vamos implantar novo modelo de 
atendimento, que vai ser o melhor da indús-
tria e estará focado em ajudar o agente de 
viagens a crescer em vendas.

4 – Variedade de produtos. Dedes produ-
tos próprios, como as vendas de Copa do 

Mundo, Rock in Rio e Rio Open, até o retorno 
dos pedidos de eventos e o corporativo, ou 
a volta do Cirque du Soleil ao Brasil, em se-
tembro.

5 – Novo B2B CVC Corp focado em equi-
pe reestruturada, tecnologia e novos proces-
sos, todos voltados ao agente de viagens. 
São mais de 10 mil agências atendidas em 
todo o País.
“O cliente está no nosso foco de atuação, é 
a nossa prioridade, e praticar transparência 
e manter um canal aberto de comunicação 
é essencial, afinal o maior grupo de viagens 
da América Latina tem, além de solidez fi-
nanceira, o compromisso de oferecer bons 
negócios e excelência em atendimento aos 
nossos parceiros”, finaliza Fábio Mader.n

Fábio 
Mader
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CAMPANHAS E 
INCENTIVO ÀS 
VENDAS

Para trazer oportunidades de negó-
cios e prêmios aos agentes de via-
gens, a unidade B2B lançou, de uma 
vez, três campanhas simultâneas: 
- uma delas com a Delta Air Lines, 
para emissões rumo aos Estados 
Unidos com a RexturAdvance e a 
Esferatur, que vai distribuir tablet, 
assistente virtual (Alexa) e fone de 
ouvido bluetooth aos campões de 
emissões; 
- outra para emissões para Rio de 
Janeiro via RIO-Galeão, com dis-
tribuição de vale-compras a cada 
bilhete ida e volta emitido e, ainda, 
premiação extra de R$ 1 mil em va-
le-compras para os 10 agentes de 
viagens campeões em vendas no 
período; 
- e a terceira, em parceria com o re-
sort Hilton Cancun, que vai premiar 
com uma viagem com acompanhan-
te para esse luxuoso resort. 
Os agentes encontram as informa-
ções das campanhas em https://
b2b.cvccorp.com.br/campanhas/ 
(com as campanhas no ar) e https://
b2b.cvccorp.com.br/agenda/ (com a 
agenda de treinamentos no ar). Todo 
esse conteúdo de campanhas e trei-
namentos e a negociação com os 
parceiros estão na área de Rodrigo 
Sienra.n

https://b2b.cvccorp.com.br/campanhas/
https://b2b.cvccorp.com.br/campanhas/
https://b2b.cvccorp.com.br/agenda/
https://b2b.cvccorp.com.br/agenda/
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Mariana Aldrigui, do 
Monitora Turismo e 
FecomercioSP

Conforme a vacinação avança e a popula-
ção se encoraja em conviver com o vírus, 
aumenta o volume de famílias consumindo 
viagens no Brasil. Consequentemente, mais 
vagas de empregos diretas ou indiretamen-
te relacionadas ao setor vão surgindo. Ainda 
estamos longe do ideal (aliás, mesmo antes 
da pandemia tínhamos o potencial de em-
pregar mais), mas 2021 já se mostrou um 
ano de certo alívio em termos de recontrata-
ções de mão-de-obra especializada. 
O Turismo foi responsável por 5,76% das va-
gas formais de empregos geradas no Brasil 
no ano passado, o que representa 162,6 mil 
das 2,82 milhões registradas como saldo 
positivo em 2021. Em termos de estoque de 
vagas formais, considerando atividades di-
retas, compartilhadas e indiretas, os empre-
gos do setor representam 10,31% do total de 
empregos de carteira assinada no País. Os 
dados são do Monitora Turismo, coordena-
do pela professora e pesquisadora Mariana 
Aldrigui, da USP, com dados do CAGED.

Rodrigo Vieira

VAGAS 
RESGATADAS
E A REALIDADE 
NAS EMPRESAS 

Mercado
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Dessas vagas, cerca de 80% dos trabalhadores 
possuem ensino médio completo e a faixa sa-
larial média é de 1,98 salário-mínimo, o que, de 
acordo com o estudo, destaca uma das grandes 
características do setor, a grande dependência 
de mão-de-obra com baixa produtividade.
Uma das principais conclusões é de que 2021 
foi um ano de recuperação de postos de tra-
balho no Turismo do Brasil. Os efeitos da pan-
demia alteram a distribuição de empregos no 
País, mas a média salarial é mais baixa do que 
em 2019, período pré-pandemia.
“Não há dúvidas que os resultados de 2021 re-
presentam um alento para o setor, tão afeta-
do nos primeiros seis meses da pandemia. As 
vagas perdidas foram recuperadas e já regis-
tramos saldo positivo em quase todos os Es-
tados", pondera Mariana Aldrigui. "Porém, 2022 
é um ano extremamente desafiador, em função 
da combinação de oscilações econômicas, 

instabilidade política, o possível surgimento de 
novas variantes da covid-19 e, infelizmente, re-
trocessos em medidas que prejudicam o setor, 
como impostos e prazo de reembolso."

ESTADOS TÊM DINÂMICA ALTERADA
O Monitora Turismo ainda aponta que a dinâ-
mica do Turismo foi alterada nos Estados. O 
estudo revela a diversidade de realidade nos 
destinos brasileiros. Os Estados com os piores 
resultados em 2020 aparecem nas primeiras 
posições em 2021. "Isso naturalmente guarda 
relação direta com o tipo de produto/serviço 
consumido, estratégia de promoção e preço, 
percepção de segurança e facilidade de aces-
so", avalia Mariana Aldrigui.
Apenas três Estados ainda têm saldo negati-
vo se comparado o período da pandemia, de 
março de 2020 a dezembro de 2021. Destes, o 
mais crítico é o Rio de Janeiro.
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ESTADOS BRASILEIROS COM 
MELHORES RESULTADOS EM 2021

Fonte: Monitora Turismo
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ANÁLISE DAS CAPITAIS
Na capital fluminense o cenário é desafiador, 
pois a cidade tem as condições para recu-
peração dos postos, porém há uma evidente 
migração para outros setores ou para a in-
formalidade, de acordo com a análise do Mo-
nitora Turismo.
Considerando a vocação e as possibilidades 
de cada uma, vê-se que cidades como Curiti-
ba e Porto Alegre, que segundo a acadêmica 
não estruturaram novas abordagens para o 
Turismo e ainda dependem muito das via-
gens corporativas, são as que mais se res-
sentem.

EFEITOS DA ÔMICRON EM DEZEMBRO
Enquanto novembro de 2021 foi o mês com o 
melhor resultado do ano (38.964), dezembro 
registrou menos de um décimo desse valor 
(3.726). O estudo aponta que isso se deve à 
soma dos efeitos da situação econômica e 
da chegada da variante ômicron, levando a 
resultados sofríveis para o Turismo brasileiro 
no último mês do ano.
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CAPITAIS BRASILEIRAS COM 
MELHORES RESULTADOS EM 2021

Fonte: Monitora Turismo
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De fato, algumas das grandes empresas 
realmente carimbaram mais carteiras de 
trabalho em 2021, e ao passo que o Turismo 
avança a despeito da ômicron, a curva tem 
tudo para se manter ascendente neste ano. 

LATAM
A Latam Airlines é um dos principais exem-
plos. Entre contratações e recontratações, 
aumentou seu quadro em 3,4 mil funcio-
nários só no Brasil, recompondo 55% das 
vagas de trabalho que precisaram ser fe-
chadas no primeiro ano da pandemia. A 
empresa aérea visou, com os reforços, 
à retomada doméstica que viria a ser de 
mais de 100% em 2022. Só em pilotos e 
comissários de bordo foram cerca de mil 
admissões.

GOL
Azul e Gol seguiram estratégias semelhantes 
entre elas e diferentes da outra concorrente. 
Em vez de desligar funcionários para depois 
recrutá-los novamente, estas aéreas optaram 
por negociações. 
“A estratégia da Gol durante a pandemia foi 
manter o seu Time de Águias embarcado, 
sem demissões, e para isso criou alternativas 
como redução de jornada e remuneração, 
além de acordos relevantes junto aos sindi-
catos que representam a categoria. Por conta 
das ações bem-sucedidas, não houve neces-
sidade de contratações imediatas para a reto-
mada total das operações. Tudo está sendo 
normalizado podendo até demandar no futu-
ro novos postos de trabalho”, justificou a Gol, 
em comunicado para a Revista PANROTAS.

OS NÚMEROS 
NA PRÁTICA
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AZUL
Na Azul, logo no início da pandemia, pouco mais de 
mil tripulantes aderiram ao programa de demissão 
ou aposentadoria voluntária. “Em paralelo, a com-
panhia também implementou outras iniciativas que 
contribuíram para a sustentabilidade da Azul ao lon-
go deste período”, aponta a empresa. “No mesmo 
ano, a Azul iniciou a retomada e até o final de 2021 
foram contratados 2.159 tripulantes, o que equivale 
a um crescimento de 9% no comparativo com o final 
de 2020.”

CVC CORP
É claro que as vagas da Pesquisa Monitora Turis-
mo são em grande parte somadas por pequenas 
agências, empresas de receptivo, hotelaria e vagas 
em restaurantes e atrativos, mas nas operadoras e 
grandes grupos do setor a tônica seguiu a mesma. 
A CVC Corp ficou estável no ano passado, pois ale-
ga que pouco demitiu no primeiro ano da pandemia, 
mas neste ano o saldo de empregos na empresa 
tem tudo para ficar positivo, visto que abriu 350 no-
vas posições, todas dedicadas ao atendimento de 
agências de viagens e clientes.
“Atualmente, a CVC Corp tem 2.765 colaboradores 
no Brasil e, embora tenha construído novas áreas 
na estrutura organizacional da companhia a partir 
de 2020, tais como as áreas de Governança Corpo-
rativa, Clientes e Sustentabilidade, o que abriu novas 
oportunidades de emprego, o número absoluto de 
colaboradores se manteve praticamente estável na 
comparação entre os anos de 2020 e 2021, boa par-
te em função da busca de simplificação e sinergia 
entre as áreas, incluindo o equilíbrio com as neces-
sidades do negócio na estruturação dessas áreas/
novas posições mencionadas anteriormente. Já 
em 2022, a CVC Corp abriu, neste início de ano, 350 
novas posições, 100% dedicadas para atendimento 
ao cliente, nas áreas B2B (atendimento ao agente) e 
Operações. As novas vagas reaquecem a emprega-
bilidade no setor e estão focadas na necessidade da 
companhia em ampliar seu atendimento ao cliente 
em um momento de retomada e assistência em es-
clarecimento de dúvidas, reprogramações e embar-
ques futuros.”

BEFLY
A Flytour, vivendo nova fase desde outubro, após o 
negócio fechado com a Belvitur (holding BeFly), tam-
bém aumentou e seguirá elevando seu quadro de 
funcionários em 2022. O empresário mineiro Marce-
lo Cohen já vinha há alguns anos se preparando para 
uma expansão na atuação da Belvitur no segmento 
de Turismo. A pandemia acelerou alguns projetos 
e permitiu que investisse em outras oportunidades 
que apareceram ao longo desses dois anos.  

Augusto Junior, 
da Queensberry

Marcelo Cohen, 
da BeFly
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Com a aquisição da Flytour e da Queensberry, e a funda-
ção da holding BeFly o investimento na reestruturação 
das equipes foi uma das principais estratégias adotadas 
por Marcelo, agora CEO da holding.  
Ao todo foram mais de 200 novas contratações, desde 
áreas operacionais até o corpo de diretores de todas as 
empresas da holding. Um crescimento de 30% de outu-
bro até hoje. O maior número de admissões aconteceu 
nas áreas: Sales, IT, MKT e Operações. Esses são dados 
das empresas que compõe a holding. 
Na Belvitur foram disponibilizadas 100 vagas, nas se-
guintes áreas: Sales, IT, MKT e Operações. Já na BeFly e 
Flytour houve mais 100 contratações. O maior impulso 
de admissões foi para consultores, executivos comer-
ciais e diretoria, na consolidadora. Também acontece-
ram mudanças importantes no time de liderança. As 
vagas foram nas áreas: analistas, consultores, coorde-
nação, executivo comercial, especialista, gerentes, apoio 
e diretores.  
A última aquisição da BeFly foi a operadora Queens-
berry, que de janeiro a julho tinha 22 colaboradores, 
quase dobrando esse número de agosto a dezem-
bro, para 41 colaboradores. “Com o controle da pan-
demia e a reabertura das fronteiras, nossos clientes 
voltaram a programar suas viagens”, afirma o dire-
tor da operadora, Augusto Júnior.

DIVERSA
Outra operadora que se movimentou consideravelmen-
te, a julgar seu porte, em 2021, foi a Diversa Turismo: fo-
ram 14 contratações no ano, nas áreas de Atendimento 
e Vendas. "2021 foi um ano muito difícil, mas olhamos 
para a frente e nos preparamos para este ano investindo 
em contratações. Nosso projeto foi reforçar ao máximo 
nossa equipe para começarmos 2022 prontos para um 
ano de recuperação e expansão comercial, que é o que já 
está acontecendo", alega o responsável pela área comer-
cial da empresa do Grupo Arbo, Hugo Lagares. 

ORINTER
"Fizemos uma redução no início da pandemia de quase 
40% dos nossos funcionários. Porém, a partir de outubro 
de 2020 e ao longo de 2021 contratamos muito. Hoje so-
mos 30% maiores  em relação a antes da pandemia em 
número de colaboradores", afirma a diretora Ana Maria 
Berto, acrescentando que todas as áreas tiveram vagas 
preenchidas, principalmente comercial, administrativo, 
operacional e financeiro.
"A Orinter cresceu muito, sempre com o apoio do agente 
de viagens. Esse aumento de colaboradores, portanto, se 
fez necessário para entregarmos a melhor experiência 
tanto para o passageiro quanto para nosso único cliente, 
o agente."  n

Hugo Lagares, da Diversa Turismo

Ana Maria Berto, 
da Orinter
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Marcelo 
Bento

Frota versátil, capilaridade, manuten-
ção da estratégia de regionalização e 
fortalecimento de um hub vasto em 
opções. A partir desses princípios, a 
Azul Linhas Aéreas entra no seu ano 
14 em operação mirando os objetivos 
que a fizeram chegar até aqui, mes-
mo meses depois de uma das gran-
des crises que a aviação nacional já 
enfrentou - com a pandemia e seus 
efeitos. 
O resumo das metas que começam 
a ser cumpridas em 2022 está rela-
cionado a manter o fluxo de viajantes 
que a empresa já atende anualmente 
e aumentar com velocidade a lista de 
destinos oferecidos, chegando a 200 
em um ano e meio.

Filip Calixto

RUMO 
AOS 200 
DESTINOS 

Aviação
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1. 
DIVERSIDADE 
DE FROTA
Perto de chegar à marca de 
150 cidades atendidas, por 
aeronaves Azul ou Azul Co-
necta - braço da empresa que 
opera voos regionais com 
aviões de menor porte -, a li-
derança da companhia apos-
ta na frota diversa, com aero-
naves que têm capacidades 
que vão de nove a 300 pes-
soas, e em cidades que ainda 
não são conectadas por voos 
a grandes centros, conforme 
mostra a inauguração desta 
semana, em um voo ligando 
Campinas (SP) a Ponta Porã, 
no interior do Mato Grosso do 
Sul.
"Assim conseguimos rapi-
damente agregar mercados. 
Testar esses destinos e mos-
trar que vale a pena investir", 
pontua o diretor de Relações 
Institucionais e Alianças da 
companhia, Marcelo Bento. 
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2. A MAIS REGIONAL
O exemplo da conexão inaugurada esta se-
mana não é o único a mostrar a efetividade da 
estratégia da empresa. Também em janeiro, a 
Azul iniciou as operações de dez novos des-
tinos no Paraná. Todos conectam cidades do 
interior a Curitiba. Os municípios de Cianorte, 
Telêmaco Borba, Arapongas, Campo Mourão, 
Apucarana, Guaíra, Francisco Beltrão, Cornélio 
Procópio, União da Vitória e Umuarama pas-
saram a receber voos provenientes da capital 
paranaense.
Todas essas operações foram implementadas 
em um período menor que uma semana e fo-
ram feitas pela Azul Conecta, com aeronaves 
Cessna Gran Caravan, que têm capacidade 
para nove clientes. 
Com voos como estes a empresa segue dei-
xando em atividade seu plano de expansão e 
oferecendo para clientes de cidades meno-
res a oportunidade de seguir viajando e che-
gando a grandes centros. Com essa lógica 
aliada ao atendimento a destinos mais ba-
dalados, inclusive internacionais, e aviões 
maiores, a companhia pretende alcançar, 
até a metade de 2023, 200 cidades.
Essa aposta na velocidade de ampliação, 
além de ser um objetivo para o futuro, foi o 
que fez a companhia sair saudável do pe-
ríodo mais crítico da pandemia, quando os 
voos minguaram, como lembra o diretor. 
De acordo com Bento, os destinos secun-

dários e do interior do País responderam 
melhor ao momento de escassez de voos 
gerado pela pandemia, o que fez com que a 
companhia permanecesse operando e fatu-
rando no período. "Cidades grandes sofre-
ram mais e o interior seguiu. Isso fez com 
que nós conseguíssemos sair mais rápido 
desse momento de crise", lembrou.

3. DOMÍNIO DE 
VIRACOPOS
“Acreditamos que esta é uma estratégia efi-
ciente e rápida para cumprir nosso objetivo de 
integrar o País. Sempre lembrando que temos 
no aeroporto de Viracopos (em Campinas, São 
Paulo) o maior hub de companhia aérea do 
Brasil, com grande diversidade de conexões”, 
reforça o dirigente.
De fato, a Azul tem praticamente o domínio 
desse que é um dos três aeroportos mais 
movimentados do Brasil. Viracopos tem uma 
média de 250 a 300 movimentações  por dia 
(pousos e decolagens) de passageiros e, 
destes, 96% são das aeronaves da empresa. 
Em 2021, ainda sob os efeitos da pandemia, 
VCP registrou mais de 10 milhões de passa-
geiros (embarques/desembarques), alta de 
50% em relação a 2020. Foi o terceiro ano 
que Viracopos recebeu mais de 10 milhões 
de passageiros. As duas outras vezes foram 
2015 e 2019.
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No rumo da ampliação do atendi-
mento, a empresa entrou em mais 
um destino onde não estava: Ponta 
Porã, no Mato Grosso do Sul. A fre-
quência veio para suprir a ausência 
temporária do voo entre Campinas 
(SP) e Dourados (MS) mas, segundo 
informam os executivos da compa-
nhia, tende a permanecer ativa mes-
mo quando a outra rota for restabe-
lecida.
"A gente 'namorava' essa possibilida-
de de voar para Ponta Porã há bas-
tante tempo, mas havia algumas limi-
tações no aeroporto. Essas questões 
foram resolvidas e vimos a possibili-
dade chegando com a reforma do ae-
roporto de Dourados", reforça Bento. 
Ele lembra que a região em questão 
tem um forte apelo para o Turismo de 
compras, por estar perto da fronteira 
com o Paraguai e a tendência é que a 
demanda cresça.
A princípio, os voos para Ponta Porã 
serão operados quatro vezes por se-
mana. Em abril, porém, a conexão 
passará a ser diária. Com a imple-
mentação desse trecho e a volta de 
Dourados, a oferta da Azul no Mato 
Grosso do Sul chegará a seis cidades 
– Campo Grande, Três Lagoas, Boni-
to, Corumbá, Dourados e Ponta Porã.
O primeiro voo da Azul a pousar em 
Ponta Porã reativou para voos comer-
ciais um aeroporto que estava restrito 
a operações particulares. O complexo 
teve que adequar parte de sua estru-
tura para receber as operações.
A frequência passou a existir depois 
de conversas da companhia com o 
governo estadual do Mato Grosso 
do Sul, por meio do programa Deco-
la MS. Para atrair a empresa aérea, o 
governo estadual diminuiu a alíquota 
do ICMS sobre o combustível de avia-
ção. Dessa maneira, a Azul conseguiu 
economizar e tornar a operação mais 
rentável.  n

O prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo, o acessor especial da Azul, 
Ronaldo Veras, e o presidente da Fundtur, Bruno Wendling

A Azul estreou o voo direto entre Campinas e Ponta Porã

O Aeroporto Internacional de Ponta Porã voltou a receber voos 
comerciais com a chegada da Azul

AZUL EM 
PONTA PORÃ (MS)
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Tecnologia e know how. Dois 
fatores que andam – e, se não 
andam, precisam andar – jun-
tos quando se fala em viagens 
corporativas. Oferecer uma pla-
taforma digital com recursos 
tecnológicos para facilitar a ex-
periência e a jornada do viajante 
e, por trás, um atendimento de 
um consultor especializado para 
dar todo o suporte necessário. 
Essa é a combinação perfeita 
para quem viaja a trabalho.
Como clientes, as empresas bus-
cam há tempos por soluções para 
seus viajantes e, com a transfor-
mação digital que foi ainda mais 
acelerada pela pandemia de co-
vid-19, o momento é de potencia-
lizar novos produtos. Neste senti-
do, a sinergia entre TMCs e travel 
techs é fundamental para atingir o 
atendimento com excelência.
“O mercado de viagens corpora-
tivas está mudando desde 2013 
e percebemos que o setor tinha 
uma brecha para explorar, pois 
tinha uma defasagem na parte 

de tecnologia em relação a tudo 
que as viagens a lazer traziam na-
quele momento. Vimos grandes  
players sendo criados e o corpora-
tivo não tinha a mesma experiên-
cia. A partir disso, foram surgindo 
empresas focadas na jornada do 
viajante. Hoje, percebe-se que 
a tecnologia é superimportante, 
juntamente com a consultoria, o 
suporte, tudo aquilo que a agência 
faz muito bem e, agora, está dan-
do apoio à tecnologia”, diz o CEO 
da OpenTrips, Ricardo Gonçalves.

TRAVEL TECHS
Uma tendência na indústria de 
Viagens e Turismo como um 
todo, as travel techs vêm surgin-
do como uma opção de trazer a 
expertise da agência de viagens 
corporativas com a prestação de 
serviços, com tecnologia de pon-
ta para que elas possam executar 
as operações. O intuito é oferecer 
soluções tecnológicas, juntamen-
te com um serviço premium. 
“No início, falou-se que uma 

substituiria a outra. Mas não é as-
sim. A travel tech vem para com-
plementar o atendimento da TMC. 
Ela se posiciona, hoje, como um 
complemento de fato. As agên-
cias vêm entendendo que preci-
sam dela para oferecer aos seus 
clientes mais tecnologia e mais 
agilidade. Nós, da Flytour Busi-
ness Travel, estamos juntos, mui-
to juntos, com a OpenTrips [ad-
quirida recentemente pela holding 
BeFly] para trazer uma experiên-
cia eficiente para os nossos clien-
tes”, conta a diretora executiva do 
braço de viagens corporativas da 
empresa, Dalva Camargo.
É pensando assim que a Open-

Dalva Camargo, 
da Flytour 
Business TravelALIANDO 

CONHECIMENTO 
E TECNOLOGIA
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Trips se dedica 100% à tecnolo-
gia e ao que pode ser entregue 
em questão de novos serviços 
e experiências para o viajante. 
Seja como o cliente é atendi-
do quando precisa, por meio 
de chats automáticos que, de-
pois, o levam para falar com um 
atendente – um consultor de 
viagens –, até recursos, como 
inteligência artificial, destinados 
a prestar atendimentos perso-
nalizados.
“O atendente vai saber onde ele 
está, qual é a viagem, o que ele 
está fazendo, se o voo atrasou... 
Não é mais um suporte frio, é 
um atendimento especializa-
do. E, para ter isso, precisamos 
passar por tecnologia. Somos 
tech na hora que precisamos 
fazer coisas corriqueiras, com 
experiências digitais na palma 
da mão, e humanizados quan-
do atendemos o viajante e sa-
bemos exatamente do que ele 
precisa, até mesmo antecipan-
do alguns possíveis problemas”, 
afirma Gonçalves.
O caminho é oferecer soluções 
consultivas baseadas em dados 

e experiência digital nos canais 
de interação com o cliente. A 
transformação digital vai des-
de a inteligência em oferecer 
um marketplace (que é o caso 
da OpenTrips) com fornecedo-
res aptos a entender a neces-
sidade do cliente e melhores 
negociações, até o atendimen-
to premium, com consultores 
e especialistas que, a partir de 
dados vindos de multicanais, 
conseguem oferecer apoio e 
soluções rápidas. 

CONSULTOR DE VIAGENS 
CONTINUA ESSENCIAL
O surgimento das travel techs 
mais especializadas em via-
gens corporativas e na jornada 
do viajante pode ter trazido um 
questionamento a respeito dos 
agentes e consultores de via-
gens. Será que esta é uma car-
reira em extinção no futuro? A 
resposta, sem sombra de dúvi-
das, é que não. Este profissional 
continua e continuará sendo es-
sencial para o sucesso de qual-
quer tipo de deslocamento.
“Eu tenho certeza de que o agen-

te não vai acabar. O que acon-
tece é que o perfil do consultor 
se torna mais especialista. Ele 
não é somente um emissor ou 
tirador de pedido. Ele precisará 
ter uma característica e visão 
de negócio extremamente im-
portante para poder agregar no 
nosso cliente. É ser muito mais 
estratégico, sair do operacional. 
Neste caso, ele nunca vai dei-
xar de existir. Por mais tecnolo-
gia que a gente aporte, existem 
clientes que sempre vão con-
fiar na consultoria. No cuidado, 
apoio, em uma viagem assisti-
da, agregada a uma tecnologia”, 
pontua Dalva. 
O agente de viagens sempre 
será parte importante na ex-
periência do cliente. A travel 
tech e o consultor se comple-
mentam tanto no know how 
que esse especialista entrega 
para seu cliente final, quanto 
no quesito consultoria. Sem 
contar na questão da segu-
rança de que a viagem foi bem 
cuidada – ponto ainda mais 
primordial com a chegada do 
novo coronavírus. n
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Ricardo 
Gonçalves, 
da OpenTrips
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BT FOR ALL É LANÇADO 
EM SÃO PAULO

Academia de Viagens Corporativas

A Academia de Viagens Corporativas 
lançou na semana passada, oficial-
mente, o Business Travel for All (BT 
for All), projeto que nasceu no final 
de 2020 e teve sua plataforma em 
ambiente digital colocada no ar em 
fevereiro de 2021. No encontro, que 
reuniu representantes de empresas 
investidoras, foi discutido o calendá-
rio de planos e ações para este ano, 
além ter sido feito um brinde em co-
memoração ao lançamento.
A iniciativa surgiu da necessidade 
de manter a comunidade de via-
gens corporativas conectada e em 
constante desenvolvimento, princi-
palmente com o surgimento da co-
vid-19. Esta indústria paralisou to-
talmente no 1º semestre de 2020 e, 
com isso, aprender novos proces-
sos e uma nova maneira de fazer 
gestão nas empresas foi essencial. 
“O BT for All começou da demanda 
do mercado. Com o apoio do setor 
e de marcas importantes, iniciamos 

essa ideia. Ficamos esse primeiro 
ano trabalhando entre nós e agora 
estamos lançando com uma série 
de ações, muito desenvolvimento, 
conteúdo e get together. É um pro-
jeto jovem e inovador”, conta a só-
cia-diretora da Academia, Viviânne 
Martins.
Pautado em três pilares (Connect, 
Smart e Target), o programa traz as 
certificações EXBT (Expert em Busi-
ness Travel), que já conta com mais 
de 100 profissionais certificados, e, 
lançadas no evento, a EXTT e EXCR, 
a primeira sendo voltada para Tra-
vel & Tech e, a segunda, focada em 
Customer Relationship.

PROJEÇÃO
Com mais de 600 membros – que 
incluem TMCs, clientes, empresas 
de tecnologia e toda a cadeia de 
viagens a negócios –, e mais de 
240 inscritos no pilar Connect (um 
grupo no Whatsapp onde aconte-

ce troca de experiências e conhe-
cimentos de profissionais de toda 
a cadeia), a Academia de Viagens 
espera alcançar mil participantes 
neste primeiro semestre do ano.
“O projeto é bem democrático, qual-
quer um pode participar. Queremos 
chegar a mil membros e, para isso, 
faremos uma comunicação mais 
agressiva, por meio das nossas 
redes sociais, nosso mailing, mí-
dias dos investidores e em todos 
os nossos eventos, como o Abroad. 
Depois que a pessoa entra na co-
munidade, ela entende o que é o 
projeto e quanto conteúdo traz para 
o dia a dia do profissional de busi-
ness travel”, afirma a sócia da Aca-
demia de Viagens, Juliana Andrade.
Para participar, basta fazer a inscri-
ção em www.academiadeviagens.
com.br/btforall. Na página já é pos-
sível acessar materiais disponíveis 
e gratuitos, como webinars, papers 
e enquetes.  n

As três sócias 
da Academia 
de Viagens 
Corporativas: 
Viviânne Martins, 
Patricia Thomas e 
Juliana Andrade

http://www.academiadeviagens.com.br/btforall
http://www.academiadeviagens.com.br/btforall
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