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Pacote de viagens 

1. Pacotes de Viagens Vai Voando 

1.1 Apresentação 

 

1.2 Decolagem 
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1.3 Embarque 

 

1.4 Boas-vindas 
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1.5 Sua rota 

 

1.6 Primeira escala 

 



 

 

Published by Articulate® Storyline www.articulate.com 

1.7 Benefícios dos Pacotes de Viagens Vai Voando 

 

1.8 Benefícios dos pacotes de viagens 
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1.9 Composição de um pacote de viagens 

 

1.10 Evolução natural dos produtos Vai Voando 
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1.11 Flytour e Vai Voando: troca de experiências 

 

1.12 Flytour e Vai Voando: troca de experiências 
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1.13 Flytour e Vai Voando: troca de experiências 

 

1.14 Principais Praças dos Pacotes da Vai Voando 
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Year 01 (Slide Layer) 

 

Year 02 (Slide Layer) 
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Year 03 (Slide Layer) 

 

Year 04 (Slide Layer) 
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Year 05 (Slide Layer) 

 

1.15 Formas de Pagamentos 
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1.16 Diferenciais da Vai Voando 

 

1.17 Cancelamento pela Regra da VVO 
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Tab A (Slide Layer) 

 

Tab B (Slide Layer) 
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Tab C (Slide Layer) 

 

1.18 Remarcação 
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1.19 Inclusão de Passageiros (PAX) 

 

1.20 Exclusão de Passageiros (PAX) 
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1.21 Alertas de Sistema > Confirmação de Seguro Viagens 
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Tab 02 (Slide Layer) 
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1.22 Alertas de Sistema > Confirmação de Voucher 
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Tab 02 (Slide Layer) 
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1.23 Alertas de Sistema > Confirmação de Seguro Viagens 

 

Tab 01 (Slide Layer) 
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Tab 02 (Slide Layer) 

 

1.24 Regras de Sistema 
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Item 01 (Slide Layer) 

 

Item 02 (Slide Layer) 
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Item 03 (Slide Layer) 

 

Item 04 (Slide Layer) 
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Item 05 (Slide Layer) 

 

1.25 Exclusão de Passageiros (PAX) 
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1.26 Segunda escala 

 

2. Tutorial 

2.1 Pacotes 
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2.2 Origem 

 

2.3 Identificação do sistema - Origem 
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2.4 Destino 

 

2.5 Identificação do sistema - Destino 
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2.6 Mês/Ano 

 

2.7 Tipo de produto 
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2.8 Selecionando o produto 

 

2.9 Quantidade de quartos 
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2.10 Passageiros adultos 

 

2.11 Passageiros crianças 
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2.12 Idade das crianças 

 

2.13 Buscar pacotes 
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2.14 Refazer Busca 

 

2.15 Opções de pacotes 
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2.16 Data de saída 

 

2.17 Detalhes do pacote 
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2.18 Hospedagem 

 

2.19 Serviços inclusos 
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2.20 Roteiros Dia Dia 

 

2.21 Roteiros Dia Dia 2 
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2.22 Outras informações 

 

2.23 Opções de hospedagem 
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2.24 Selecionando a hospedagem 

 

2.25 Preenchendo as informações dos passageiros 
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2.26 Informações pessoais 

 

2.27 Forma de pagamento - boleto 
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2.28 Forma de pagamento - cartão 

 

2.29 Data de vencimento 
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2.30 Quantidade de parcelas 

 

2.31 Conclusão da forma de pagamento 
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2.32 Dados do comprador 

 

2.33 Finalizando - Dados do comprador 
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2.34 Venda finalizada  

 

3. Avaliação 

3.1 Instruções da Avaliação 

 

3.2 Avaliação 

Draw all questions randomly from Question Bank 2 
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3.3 Resultado 

 (Results Slide, 0 points, 1 attempt permitted) 

 

 

Results for 

3.2 Avaliação 

 

 

Result slide properties  

Passing 

Score 

80% 
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Aprovado (Slide Layer) 

 

Reprovado (Slide Layer) 
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3.4 Desembarque 

 

1. Question Bank 1 

Q1.1 A partir do seu aprendizado neste curso, assinale a alternativa 

correta:  

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

X A Vai Voando nasceu como uma empresa de turismo para as classes C e D. 

  A empresa nasceu a partir de uma experiência dos fundadores do grupo GapNet. 

  As duas alternativas são verdadeiras.  

 

 

Q1.2 Complete a frase abaixo com a alternativa correta: 

 

A oportunidade de negócio encontrada no ano de 2009 pela Vai Voando 

era: 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 

 

Correct Choice 

  Migrar os passageiros aéreos que faziam viagens corporativas para viagens 
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populares.   

  Abranger os passageiros do transporte rodoviário e do transporte aéreo. 

X Migrar os passageiros do transporte rodoviário para o transporte aéreo. 

 

 

Q1.3 Na construção do modelo de negócio da Vai Voando, quais eram os 

principais fatores limitantes enfrentados pela população das classes C e 

D? 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 

 

Correct Choice 

  O fato de a maioria não possuir conta bancária. 

X A desconstrução dos fatores socioeconômico e psicológico. 

  A maneira como as agências de viagem trabalhavam.  
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Q1.4 As vantagens oferecidas aos nossos clientes são: 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 

 

Correct Choice 

  Sem conta bancária, sem consulta ao SPC e Serasa e sem comprovação de renda.  

X Em até 12x no carnê, sem consulta ao SPC e ao Serasa, sem comprovação de renda, 

sem conta em banco e o cliente viaja sem dívidas.   

  Em até 12x no carnê, sem comprovação de renda e o cliente viaja sem dívidas.  

 

 

Q1.5 A criação da marca Vai Voando teve como uma de suas propostas: 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

X Inspirar o cliente a realizar viagens aéreas, como meio de transporte rápido, seguro 

e acessível. 

  Desenvolver um logo bem colorido para chamar atenção e, com isso conquistar 

mais clientes. 

  Estimular o cliente a comprar passagens tanto aérea quanto rodoviária para 

reencontrar seus amigos e familiares.  

 

 

Q1.6 A oferta dos serviços da Vai Voando ao público das classes C e D, tem 

como objetivo:  

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

  Oferecer ao cliente a possibilidade de viajar sem dívidas.  

  Estimular o cliente na compra programada para visitar os seus familiares que 

moram em outro estado.  

X As duas alternativas são verdadeiras. 

 

 

Q1.7 Complete a frase abaixo com a alternativa correta: 

 

A Vai Voando é uma... que tem como atuação… 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

  rede de agências; todas as classes sociais.  

X rede de agências populares; comunidades e periferias. 

  empresa do grupo Flytour Gapnet; vender exclusivamente passagens aéreas.  

 

 

Q1.8 Os principais materiais de divulgação da marca Vai Voando são: 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

  Banner, folheto, site e face cover. 

X Banner, site, identificação da loja, folheto, cavalete e face cover.  

  Folheto, banner, cavalete e face cover. 

 

 

Q1.9 O sistema de vendas praticado pelo Vai Voando e apresentado neste 

curso é conhecido como: 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

X Sistema de venda antecipada e pré-paga.  

  Sistema de venda antecipada. 

  Sistema de venda pré-paga. 

 

 

Q1.10 As formas de pagamento ofertadas ao cliente pela Vai Voando são: 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

X Boleto, cartão de crédito ou débito. 

  Boleto, cartões múltiplos e dinheiro.  

  Boleto ou cartões múltiplos. 

 

 

Q1.11 Na modalidade de cartão ofertada pela Vai Voando, existem as 

seguintes opções: 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

  Somente P.O.S. 

X P.O.S ou PinPad. 

  Exclusivamente PinPad. 

 

 

Q1.12 Ainda sobre a opção de pagamento em cartão, podemos afirmar 

que: 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

  O pagamento via P.O.S acontece exclusivamente na central de atendimento da Vai 

Voando.  

  Para pagamento PinPad é necessária a aquisição da máquina de cartão compatível 

com o sistema Vai Voando, o que torna a venda rápida e prática.  

X As duas alternativas anteriores estão corretas.  

 

 

Q1.13 O revendedor da Vai Voando pode entrar em contato com a 

empresa por meio dos seguintes canais de comunicação: 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

  Central de atendimento e mySuite. 

  Central de atendimento e chat. 

X Central de atendimento, chat e mySuite. 

 

 

Q1.14 Complete a frase abaixo com a alternativa correta: 

 

Com a proposta de… é que a Vai Voando desenvolveu uma identidade 

visual para a sua marca. 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

  Fortalecer a marca da empresa e a parceria com os revendedores. 

  Inspirar o cliente em realizar viagens aéreas, como meio de transporte rápido, 

seguro e acessível. 

X Todas as alternativas estão corretas.  

 

 

Q1.15 A Vai Voando se orgulha de já ter embarcado: 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

  Mais de 400 mil passageiros. 

X Mais de 500 mil passageiros. 

  Mais de 365 mil passageiros.  

 

 

2. Question Bank 2 

Q2.1 Como normalmente é composto um pacote de viajem? 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

  passagem, hotel, café da manhã e translado. 

X passagem, hotel translado e serviços. 

  passagem, hotel, translado e guias turísticos. 

 

 

Q2.2 No pacote de viajens quais são os “serviços” que  podem estar 

incluídos? 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

  Guias locais, translado, hotel. 

  Passeios, guias locais e hotel. 

X Alimentação, ingressos, passeios e guias locais. 

 

 

Q2.3 Quais são as regras de cancelamento da vai voando? 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

  Até 24h implica multa de 10%, após 24h implica 20% de multa, em feriados e alta 

temporada 100% de multa. 

  Apenas parcelamento em cartão sendo até 3 cartões de crédito ou débito. 

X Até 24h não implica multa, após 24h implica 20% de multa, em feriados e alta 

temporada 100% de multa. 

 

 

Q2.4 Qual a primeira regra para inclusão de pax? 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

X Verificar se já foram pagos todos os boletos. 

  Verificar pelo site da Vai Voando se ainda existem passagens. 

  Fazer a solicitação via central de atendimento da Flytour e o pagamento da 

diferença via deposito. 

 

 

Q2.5 Como é feita a confirmação do seguro de viajem? 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

  Entrando em contato via telefone Flytour para confirmar a venda. 

X Através do envio automático de email. 

  Entrada em contato via email com a Vai Voando. 

 

 

Q2.6 Estando á 20 dias antes do emarque, qual deve ser o procedimento 

da agência? 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

X Enviar um relátório por email para a Vai Voando com número do contrato, 

localizador, CPF, RG, data de nascimento e data da viajem. 

  Enviar um relátório por email para a Flytour com número do contrato, localizador, 

CPF, RG, data de nascimento e data da viajem.  

  Enviar um relátório por carta para a Flytour com número do contrato, localizador, 

CPF, RG, data de nascimento e data da viajem.  

 

 

Q2.7 Estando á 10 dias antes do emarque, qual deve ser o procedimento 

da agência? 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

  Enviar um relátório por email com os dados da compra para que a Flytour solicite a 

Vai Voando a confirmação do voucher. 

  Enviar um relátório por email com os dados da compra para que a Vai Voando 

solicite ao cliente a confirmação do voucher. 

X Enviar um relátório por email com os dados da compra para que a Vai Voando 

solicite a Flytour a confirmação do voucher. 

 

 

Q2.8 O cliente só poderá embarcar caso: 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

X Tenha quitado a compra. 

  Esteja certo de que conseguirá quitar a compra. 

  Tenha confirmado o pagamento após o termino da viajem. 

 

 

Q2.9 Quais são os diferenciais na forma de pagamento que a vai voando 

oferece? 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

  Avista, parcelamento em até 2 cartões sendo de crédito ou débito. 

X Boleto bancário, e parcelamento em até 3 cartões sendo de crédito ou débito. 

  Apenas parcelamento em cartão sendo até 3 cartões de crédito ou débito. 

 

 

Q2.10 Para excluir um passageiro de um pacote de viagem o que deve ser 

feito? 

 (Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted) 
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Correct Choice 

  Ligar imediatamente para a compania aérea. 

  Enviar um email para a Vai Voando para solicitar o cancelamento. 

X Entrar em contato pela central de atendimento e verificar a possibilidade de 

pagamento de multas pelo cancelamento. 

 

 

 

 


