
 

 

 

A Monde reuniu alguns materiais de apoio e recomendações para que 

possamos passar por esse cenário de crise com menos danos. Vamos lá! 

 

✔ Para você compartilhar com os seus clientes e outros agentes de 

viagens: 

● Modelo de comunicado explicando a situação e pedindo 

compreensão dos clientes 

● Lista de fontes seguras de informação sobre a COVID-19 

● Dicas para trabalhar home office 

 

 

✔ Recomendações para os agentes de viagens: 
 

Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Ministério 

da Justiça e Segurança Pública, em nota técnica publicada no sábado 

(14/03), as pessoas que têm viagens turísticas marcadas para os próximos 

60 dias poderão remarcar passagens e hotéis sem custos adicionais. 

Fonte: Portal EBC  
 

A ABAV está discutindo com fornecedores de passagens e hospedagens 

o reagendamento sem custos adicionais ao passageiro. 
 

Veja o posicionamento de algumas companhias aéreas clicando aqui. 
 

 

✔ Medidas para agências físicas: 

 

1- Flexibilize os horários de trabalho. Ou seja, faça escalas para que os 
funcionários não trabalhem ao mesmo tempo.  
 
 
2- Se for possível trabalhar home office, trabalhe!  

https://www.monde.com.br/
https://www.monde.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Coronav%C3%ADrus-Comunicado-para-os-clientes.pdf
https://www.monde.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Coronav%C3%ADrus-Comunicado-para-os-clientes.pdf
https://monde.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/03/Coronav%C3%ADrus-N%C3%A3o-entre-em-p%C3%A1nico.pdf
https://www.monde.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Dicas-para-trabalhar-home-office.pdf
https://www.novo.justica.gov.br/news/senacon-do-mjsp-lanca-nota-conjunta-para-orientar-consumidor-sobre-coronavirus/sei_mj-11181853-nota-tecnica.pdf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-03/covid-19-senacon-recomenda-remarcacao-de-passagem-sem-custo-adicional
https://www.melhoresdestinos.com.br/remarcacao-passagens-coronavirus.html
https://www.monde.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Dicas-para-trabalhar-home-office.pdf


 
 
3- Se o seu funcionário estiver com sintomas do Coronavírus, peça para 
que ele fique em casa. Se possível, não exija atestado, já que os hospitais 
estão lotados e precisam dar prioridade aos casos graves. 
 
4- Tenha álcool em gel na agência. 
 
5 - Tem reunião marcada com cliente, agente ou até mesmo o 
fornecedor? Abuse das ferramentas de videoconferências, algumas são 
gratuitas: 
 

● Google Hangouts 
● Messenger 
● Skype 

 
 
Essas medidas irão ajudar a achatar a curva de disseminação do 
Coronavírus, possibilitando que os postos de saúde consigam atender 
quem precisa. 
 

 

Fonte: BBC News Brasil 

 

 

 

https://hangouts.google.com/?hl=pt-BR
https://www.messenger.com/
https://www.skype.com/pt-br/
http://bbc.com/portuguese/internacional-51850382


 
✔ Agências de viagens que utilizam o Monde: trabalhem de forma 

pró-ativa  

 

Com o Monde é possível puxar um relatório dos clientes que têm 

embarque marcado nos próximos meses. Com isso, você pode fazer uma 

ação para entrar em contato por telefone, acalmando esses viajantes e 

ajudando-os no processo de remarcação da viagem.  

 

Caso o número de passageiros seja muito alto, você pode enviar e-mails 

de dentro do Monde ou exportar os dados para o Excel e criar uma 

campanha através de um disparador.  

 

1- Como puxar o relatório “Lista de passageiros”: 

 

1- Para acessar: clique em “Relatórios, no menu superior, e em “Lista de 

Passageiros”. 

 

 

 

2- Em “Período”, filtre os meses futuros.  

3- Em “Data de”, filtre por “Embarque”. 

4- Você pode exportar esses dados para Excel e realizar uma campanha 

através de um disparador, ou enviar e-mails de dentro do Monde (com o 



 
limite do seu servidor. O Gmail, por exemplo, tem limite de 500 envios por 

dia). 

 
IMPORTANTE: todos os dados cadastrais abaixo são fictícios e meramente ilustrativos. 

 

 

Lembrando que no asterisco, você tem diversas outras informações que 

podem ser acrescentadas ao seu relatório. 

 

 

 

 



 
2- Gerencie os retornos com o “Tarefas” 
 

É muito importante que você tenha todos os retornos centralizados, pois 

assim não irá se esquecer de nenhum cliente. 
 

Com o recurso de Tarefas do Monde, você tem o histórico das 

informações sobre cada atendimento, pode delegar (colocando um 

responsável), além de definir uma data de conclusão e ser avisado por 

e-mail quando a tarefa estiver atrasada.  
 

Como fazer? 
 

Delegue e acompanhe o andamento das atividades. 

 

 

Dentro da tarefa, selecione um responsável. Depois, para acompanhar, 

basta filtrar na tela inicial as suas tarefas ou as criadas por você. 

 



 
 

3- Anexe documentos importantes em cada tarefa  

 

 
 

Como fazer? 

Entre na aba “Anexos”, na parte superior da Tarefa, clique em “Anexar” ou 

arraste o documento para dentro do Monde. 

 

4- Crie novas categorias para filtrar com mais facilidade 

 

→ Dentro da Tarefa, clique nos “três pontinhos” ao lado do item 

“Categoria”. Clique em novo e coloque um nome. 

 

Ps: coloque uma data de vencimento em cada tarefa, assim, quando ela 

vencer, o Monde te mandará um e-mail cobrando a conclusão. 

 

 



 

 

 

 ✔ Aproveite esse período para organizar processos e se capacitar 
 

Passando a correria das remarcações de viagens, use o seu tempo para se 

especializar ainda mais e voltar com tudo estruturado daqui a alguns 

meses. Temos muito conteúdo gratuito sobre marketing, vendas, 

financeiro, gestão e mais! Aproveite: 

 

● Materiais Educativos 

● Blog 

 
 

 ✔ Conte sempre com a Monde! 
 

O cenário não é dos melhores no momento, mas expressamos aqui nossa 

solidariedade e desejamos boas energias para superarmos essa crise 

juntos! 

https://www.monde.com.br/materiais-educativos
https://www.monde.com.br/blog/

