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Os viajantes esperam 

ser informados, estar 

conectados e seguros, 

especialmente quando 

estão no aeroporto

Essas expectativas con-
tinuam crescendo e, 
nossa última pesquisa: 

Future Traveller Tribes 2030: 
Beyond Air Travel, revela como 
seis tribos de viajantes podem 
remodelar todos os segmentos 
da indústria, incluindo aero-
portos.

Por uma razão ou outra, va-
riando de frustrantes fi las de 
segurança a garrafas de água 
com preços exorbitantes, os 
viajantes parecem temer a ex-
periência em aeroportos. Con-
tudo, há oportunidades para 
os operadores dos aeroportos 
mudarem essas percepções. 
Aqui estão algumas ideias a 
serem consideradas:

. Buscadores de Simplicida-
de - Esta tribo quer ser con-
duzida pelo aeroporto pelos 
seus smartphones e não aceita 
ser um canal para mensagens 
de marketing das lojas de 
duty-free. Esta tribo espera 
receber instruções em seu idio-
ma nativo – em especial para 
novos viajantes de mercados 
emergentes. Aeroportos com 
sinalização digital adequada, 
ou que ofereçam aplicativos 
de tradução, podem manter as 
coisas simples e agradá-los.

. Puristas Culturais - Esta 
tribo tem uma abordagem 
funcional para a experiência 
em aeroportos e pode até 
procurar pontos de embar-
que e desembarque menores 
ou menos comerciais para 
evitar a multidão. Como es-
tão interessados em explorar 
atrações menos conhecidas, 
são mais receptivos a um tom 
mais informal e alternativo em 
mensagens de marketing.

. Buscadores de Capital 
Social - Uma disposição para 
compartilhar dados pessoais 
faz desta tribo o sonho dos mar-
queteiros. Eles são altamente 
receptivos a mensagens de 
marketing, contanto que elas 
sejam relevantes. Operadores 
de aeroportos e seus parceiros 
também podem se benefi ciar 
do fato de que esta tribo está 
sempre conectada, disponível 
e digitalmente receptiva.

. Caçadores de Recompensas 
- A experiência em aeroportos 
exigida pelos Caçadores de 
Recompensas é um nível de 
serviço VIP, evitando as fi las 
de segurança usuais, procedi-
mentos de check-in e espera 
no portão de embarque. Eles 
querem ganhar tempo ao pas-

sar pelo aeroporto e chegar 
ao avião sem difi culdades. Os 
aeroportos já oferecem alguns 
desses serviços para a realezas 
e celebridades. Os Caçadores 
de Recompensas esperam ser 
tratados da mesma forma e 
pagarão por esse privilégio.

. Viajantes por Obrigação - 
O aeroporto é um elemento 
funcional de suas viagens e 
esta tribo, provavelmente, 
inclui viajantes experientes. 
Eles irão esperar que iniciati-
vas, tais como esquema do US 
Trusted Traveller (Viajante de 
Confi ança dos EUA), sejam im-
plantadas ao redor do globo.  

Check-in facilitado também 
é uma necessidade. Alguns 
aeroportos testaram check-in 
por Bluetooth baseados em 
localização. Esquemas simila-
res precisam ser lançados mais 
amplamente para esta tribo.

. Viajantes Éticos - Os Via-
jantes Éticos gostam de saber 
que suas opções de viagem são 
as mais sustentáveis possíveis. 
Para atender às expectativas 
e necessidades desta tribo, os 
aeroportos devem dar passos 
transparentes para reduzir, 
tanto quanto possível, quais-
quer efeitos negativos ao 
meio-ambiente causados por 
suas operações – e que eles 
comuniquem esses esforços 
efetivamente para os viajantes. 
Fazendo isso, serão capazes de 
fornecer uma oferta signifi ca-
tiva para eles.

Na América Latina, temos 
um nível intermediário de 
desenvolvimento da estrutura 
aeroportuária, o que traz tanto 
um senso de urgência por ade-
quações quanto a oportunida-
de de moldar suas experiências 
aeroportuárias próprias, sem 
necessariamente importá-las 
de outras culturas. Trata-se 
de um mercado relativamente 
imaturo, com grande potencial 
de crescimento, e isso signifi ca 
que os aeroportos precisam li-
dar melhor com novos usuários 
que cada vez mais adotam o 
transporte aéreo. 

Contudo, as seis tribos acima 
terão que ser atendidas em 
qualquer canto do mundo para 
um aeroporto se tornar cada 
vez mais o que deve ser: um 
espaço de boas expectativas, 
e não um martírio. Para saber 
mais sobre como estes segmen-
tos de viajantes irão impactar 
a indústria de viagens, leia 
o relatório completo Future 
Traveller Tribes 2030: Beyond 
Air Travel (disponível apenas 
em inglês).

(*) - Diretor de Negócios para Cias 
Aéreas e Aeroportos,

Amadeus LATAM

Gustavo Murad (*)

Como as tribos de 
viajantes de 2030 vão 
encarar os aeroportos

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou 
parecer do deputado Ricardo Tripoli (PSDB-SP) ao 
projeto do senador Antonio Anastasia (PSDB/MG), 
a proposta que determina que os animais não sejam 
considerados como coisas. O projeto encaminha seu 
enquadramento na categoria de bens móveis no Código 
Civil. Na avaliação do autor, o tratamento dispensado 
pela legislação brasileira aos animais é frágil. 

“O Código Civil prevê apenas dois regimes para 
regulamentar as relações jurídicas: o de bens e o de 
pessoas. Não enfrenta, portanto, uma categoria de 
direitos atinentes à tutela do animal como ser vivo e 
essencial à sua dignidade, como já acontece na legisla-
ção de países europeus.”, argumenta Anastasia. Relator 

da proposta, Tripoli observou que o respeito ao meio 
ambiente – incluída aí a proteção e defesa dos animais 
– foi elevado à condição de direito fundamental pela 
Constituição de 1988. E instituiu a responsabilização 
civil, penal e administrativa das condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente.

O deputado também fez referência ao projeto de 
sua autoria que regulamenta a guarda de animais 
de estimação em casos de separação judicial ou di-
vórcio litigioso. Tripoli esclareceu que a proposição 
aprovada irá auxiliar o Poder Judiciário nos casos 
envolvendo essa temática. O projeto de lei segue para 
apreciação conclusiva da Comissão de Constituição 
e Justiça (pasdnacamara).

Aprovado projeto 
que atualiza lei de 
licitações

O Plenário do Senado aprovou 
em primeiro turno projeto de 
modernização da Lei de Licitações 
e Contratos. O texto tem sido de-
fendido pelos senadores como um 
novo marco legal para licitações 
e contratos. Entre as inovações, 
destacam-se a inversão de fases – 
o julgamento das propostas antes 
da habilitação –, e a contratação 
do seguro, que poderá garantir a 
conclusão de uma obra pública, 
em caso de difi culdades enfrenta-
das pela empresa contratada. 

Substitutivo do senador Fer-
nando Bezerra Coelho (PSB-PE), 
o projeto precisa passar por turno 
suplementar de votação antes de 
seguir para a Câmara. Segundo 
Bezerra, o texto contempla medi-
das importantes para uma legis-
lação mais ágil e segura sobre o 
assunto. Ele explicou que, diante 
de emendas e sugestões apresen-
tadas por senadores e integrantes 
do governo, foram feitos vários 
ajustes no texto fi nal. 

Uma das medidas previstas no 
projeto é a reformulação do con-
ceito e dos limites de aplicação da 
contratação integrada, que agora 
somente poderá ser adotada para 
a contratação de obras, serviços e 
fornecimentos de grande vulto. O 
projeto ainda trata da responsa-
bilização solidária da empresa ou 
prestador de serviços pelo dano 
causado ao erário na contratação 
direta indevida, por dispensa ou 
inexigibilidade de licitação (Ag.
Senado).

Os destaques, que são 
tentativas de modifi car 
o texto, serão analisados 

na próxima terça-feira (13). Já 
foram apresentados 11 pedidos 
de modifi cação.

O aumento da carga horária 
e a divisão dos temas a serem 
estudados, com a possibilidade 
de os alunos optarem por áreas 
de afi nidade, são os principais 
pontos da proposta enviada 
pelo Poder Executivo.

Segundo o parecer aprovado 
na comissão mista, o aumento 
da carga horária do ensino mé-
dio terá uma transição dentro 
de cinco anos da publicação da 
futura lei, passando das atuais 
800 horas para 1.000 horas anu-
ais. O tempo será dividido entre 
conteúdo comum e assuntos 
específi cos de uma das áreas 
que o aluno deverá escolher: lin-
guagens, matemática, ciências 
da natureza, ciências humanas 
e formação técnica.

No parecer da comissão, as 
disciplinas de artes e educação 
física voltaram a ser obriga-
tórias. A comissão também 
aumentou, de quatro para 
dez anos, o período em que o 
governo federal deverá ajudar 

Plenário aprovou aumento da carga horária e a divisão de temas

a serem estudados no ensino médio.

O governo brasileiro quer 
estimular empresas americanas 
a serem concessionárias em pro-
jetos de infraestrutura no Brasil, 
como em aeroportos, rodovias 
e ferrovias. A afi rmação é do 
ministro Planejamento, Dyogo 
Oliveira, que participou, em 
Brasília, da 1ª Reunião Anual 
Brasil-Estados Unidos sobre 
Desenvolvimento de Infraestru-
tura. “Hoje não temos nenhuma 
empresa americana conces-
sionada em infraestrutura no 
Brasil. Nosso objetivo é que, a 
partir desse diálogo, venhamos 
ter empresas americanas na área 
de concessão no Brasil”, disse.

Segundo o ministro, atual-
mente o estoque total de inves-
timentos dos Estados Unidos no 
Brasil é de US$ 110 bilhões. “Po-
demos imaginar que qualquer 
pequeno percentual disso é um 
valor extremamente signifi ca-
tivo. Não estamos fi xando uma 
meta. Nossa expectativa é que 
tenhamos uma carteira relevan-
te, em algum tempo, conside-
rando essa base extremamente 
grande”, acrescentou.

No evento, serão discuti-

das a identifi cação e solução 
para barreiras que impendem 
os investimentos. Segundo 
o ministro, serão debatidos 
aspectos legais e a criação de 
mecanismos fi nanceiros. A em-
baixadora dos Estados Unidos 
no Brasil, Liliana Ayalde, diz que 
o evento é uma forma prática 
de identifi car oportunidades. 
Questionada sobre a possibili-
dade de mudança de estratégia 
com a eleição do Donald Trump, 
Liliana disse que levará tempo 
para o novo governo formar 
equipe e essa ação é prioridade 
para o Brasil e o seu país.

“O que estamos fazendo gera 
benefício para os dois países. 
Gera trabalho aqui e nos Es-
tados Unidos. É uma priori-
dade para os dois”, disse. Ela 
acrescentou que acompanha o 
cenário político no Brasil, mas o 
foco está no trabalho a ser feito. 
“Isso é uma dinâmica das ins-
tituições brasileiras. Estamos 
observando. O trabalho nosso 
aqui é muito concreto, é muito 
dirigido. Vamos tentar focar no 
trabalho que se tem que fazer”, 
disse a embaixadora (ABr).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou que a 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal que manteve Renan Ca-
lheiros no cargo de presidente 
do Senado dá tranquilidade ao 
País e restabelece a harmonia 
entre os Poderes. Para ele, a 
decisão demonstra que aqueles 
que têm expectativa de inves-
timento no Brasil podem ter 
tranquilidade. “O País é uma 
democracia forte e as institui-
ções funcionam bem”, disse. 

“Acho que o mais importante 
é que se tomou uma decisão 
que dá tranquilidade ao País, 
aos investidores, à sociedade. É 
uma decisão baseada naquilo de 
mais importante da Constituição: 
a harmonia entre os Poderes”, 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

O Plenário do Senado con-
cluiu ontem (8) a primeira ses-
são de discussão, em segundo 
turno, da proposta que esta-
belece um teto para os gastos 
públicos nos próximos 20 anos. 
A oposição tentou, mas não 
conseguiu impedir a realização 
do trâmite previsto para o dia, 
o que poderia comprometer a 
votação da matéria na próxima 
terça-feira (13), após mais duas 
sessão de discussão.

Uma questão de ordem foi 
apresentada pela senadora 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) logo que o presidente 
do Senado, Renan Calheiros, 
abriu a sessão. Sem entrar 
nos motivos, ela alegou que, 
em decorrência de últimos 
fatos políticos, o acordo de 
votação fechado entre líderes 
partidários não poderia mais 
prevalecer. Em seguida, for-
mulou questão de ordem para 
que a matéria deixasse a pau-
ta, com base em dispositivo 
regimental pelo qual discus-
sões de PEC somente podem 
ocorrer em sessão ordinária, 
e não extraordinária, como se 
tratava da sessão do dia.

A própria senadora ressalvou 
que, segundo o regimento, a fl e-
xibilização da regra regimental 

Renan disse que será possível votar no dia 13 e promulgar

no dia 15 a PEC dos gastos públicos.
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Aprovado relatório de 
reestruturação da EBC

A Comissão Mista instituída para 
analisar a MP que reestrutura a Em-
presa Brasil de Comunicação (EBC), 
aprovou o parecer do senador Lasier 
Martins (PDT-RS). As principais 
modifi cações são a transformação do 
antigo Conselho Curador em Comitê 
Editorial, voltado para a defi nição 
da programação, e a aprovação pelo 
Senado do diretor-presidente da 
instituição. O parecer segue para o 
Plenário da Câmara e depois para o 
Plenário do Senado. 

A previsão de Lasier Martins é de 
que a votação da MP seja concluída 
definitivamente no retorno dos 
trabalhos legislativos. A medida 
provisória perderá efi cácia no dia 9 
de fevereiro. “Temos que votar agora 
na Câmara, com data marcada para 
o dia 13, e no Senado, no começo de 
fevereiro. Considerando que nos três 
primeiros dias será a eleição da Mesa 
e a composição das comissões, nos 
sobraram as datas de 7 ou 8 de feve-
reiro, portanto, no apagar das luzes 
de existência da MP”, explicou.

De acordo com o parecer aprova-
do, o presidente da EBC cumprirá 
mandato de até quatro anos, sem 
recondução. Será nomeado pelo 
presidente da República após 
aprovação em sabatina no Senado, 
mas tanto ele quanto os demais 
diretores-executivos poderão ser 
indicados e exonerados a qual-
quer momento. A composição da 
Diretoria Executiva passará dos 
atuais oito para seis integrantes, 
todos também de livre nomeação 
e exoneração pelo presidente da 
República (Ag.Senado).

Câmara aprovou texto-base 
da reforma do ensino médio
O Plenário da Câmara aprovou o texto principal da MP que reformula o ensino médio. Foram 263 votos 
favoráveis, 106 contrários e 3 abstenções.

estados com recursos para o en-
sino integral. A discussão da MP 
sofreu forte obstrução de PT, 
PCdoB, Psol e outros partidos 
de oposição. Os contrários ao 
texto argumentam que a falta 
de investimento do setor vai 
inviabilizar medidas propostas, 
como o ensino integral.

Já os deputados favoráveis 
destacaram que a queda na qua-
lidade do ensino médio obriga 
uma mudança metodológica. 

O deputado Thiago Peixoto 
(PSD-GO) lembrou que essa 
queda é demonstrada nos re-
sultados do Pisa. A pontuação 
do Brasil no Pisa caiu nas três 
áreas avaliadas: ciências, leitura 
e matemática. No ranking mun-
dial, o País fi cou na 63ª posição 
em ciências, na 59ª em leitura e 
na 66ª em matemática. “Só sete 
países são piores que nós. E isso 
impõe a necessidade de medi-
das rápidas e urgentes. Vamos 

dar ao jovem a oportunidade de 
escolher o seu destino”, disse 
Peixoto.

Para o deputado Ronaldo 
Fonseca (Pros-DF), a medida 
provisória marca o início de 
uma mudança no ensino. “Não 
poderíamos fi car com os braços 
cruzados vendo a educação bra-
sileira ir para o brejo. Estamos 
apenas avançando e precisamos 
avançar muito mais”, disse (Ag.
Câmara).

Senado tem 1ª discussão da PEC 
do Teto de Gastos em 2º turno

dependia de acordo unânime de 
Plenário. Para a senadora, a Casa 
não se encontrava em “tempos 
normais”. Por isso, argumentou, 
não poderia mais prevalecer o 
entendimento fi rmado pelos líde-
res, já que os acontecimentos dos 
últimos dias “haviam impactado 
diretamente a pauta e acordos 
feitos antes”.

Renan rejeitou a questão de 
ordem, alegando que não se 
baseava na melhor interpretação 
do regimento. Também observou 
que, pelo acordo de votação, os 
líderes deliberaram que discus-
são da matéria seria feito sem 

qualquer ressalva quanto à “na-
tureza” das sessões. Salientou 
que foi assim nas discussões de 
primeiro turno, e que questões 
de ordem tratando de dúvidas 
sobre interpretação regimental 
deveriam ter sido levantadas 
logo no inicio daquela etapa. 
Logo, a questão de ordem 
estava superada. Ao fi m, por 
48 contra 12, sem abstenções, 
foi mantida a decisão de Renan. 
Anunciado o resultado, o pre-
sidente deu como encerrada a 
discussão da matéria e chamou 
de imediato o item seguinte da 
pauta (Ag.Senado).

Governo quer 
empresas dos EUA 

como concessionárias

Maia: decisão do STF restabelece 
a harmonia entre os Poderes

“Acho que nós temos condições 
e obrigação de manter o diálogo, 
de sentar à mesa e discutir a si-
tuação do Brasil, o que cada um 
dos Poderes pode fazer para que 
o Brasil supere essa crise econô-
mica e política”, defendeu.

Questionado por jornalistas, 
Maia negou que a decisão do 
STF passa a ideia de que uma 
liminar pode ser descumprida. 
“Do meu ponto de vista, a Mesa 
Diretora do Senado disse que 
aguardaria a decisão do Pleno 
[do STF]. Houve uma sensibi-
lidade do próprio Supremo de 
pautar de forma urgente para 
que esse confl ito não permane-
cesse por mais de uma semana. 
Acho que foi uma decisão cor-
reta”, disse (Ag.Câmara).

declarou o presidente. Segundo 
Maia, o problema está superado 
e o mais importante é manter 
o diálogo entre as instituições. 

Animais deixarão de ser considerados coisas


