
 
 

 

ORIENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO 

 

O Sistema Voetur de Gestão de Viagem (SVGV) é uma ferramenta de gestão 

desenvolvida para atender as demandas de atendimento, que visa a organização, 

registro e rastreabilidade de informações, qualidade da consultoria, bem como a 

redução no tempo de atendimento. 

Para melhor desempenho desta ferramenta é necessário conhecer alguns 

procedimentos. 

1. Solicitação via E-mail: 

Cada e-mail enviado à central@voetur.com.br gera um número de Protocolo. 

O número do Protocolo gerado é enviado por e-mail ao solicitante, a fim de permitir 

o acompanhamento da solicitação requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com este número de Protocolo o solicitante pode requisitar qualquer informação 

referente ao atendimento, bem como futuramente consultar o atendimento finalizado.  

Cada tratativa realizada neste Protocolo será comunicada ao solicitante. 
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Quando o atendimento for finalizado, o solicitante receberá resposta à sua 

demanda, com anexos, bem como uma citação de Protocolo finalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Complementação de informações referente à solicitação em andamento: 

Neste caso, já existe um protocolo aberto, porém incompleto. 

Para inserir a informação faltante, o solicitante deve RESPONDER o e-mail em 

que foi informado o número do Protocolo. 

Com isso, o consultor que está atendendo a solicitação poderá ter acesso 

imediato a informação faltante. 

3. Solicitação em duplicidade: 

Todos os e-mails e ligações serão registrados pelo sistema. 

No entanto, em caso de duplicidade de solicitação, o consultor agrupará as 

solicitações em apenas um registro, para garantir que haja somente um Protocolo 

em atendimento.  



 
 

 

Os demais protocolos serão finalizados, com o objetivo de evitar que a 

solicitação seja atendida mais de uma vez. 

O solicitante será comunicado sobre o agrupamento dos Protocolos, bem como 

será informado sobre o número de Protocolo que deverá utilizar para acompanhar a 

solicitação. 

Toda solicitação será atendida! 

 

 

4. Alteração da solicitação: 

Ao identificar a necessidade de alteração de uma solicitação, o solicitante deve 

RESPONDER o e-mail recebido com o número de Protocolo da solicitação. 

Ao responder o e-mail, o solicitante deve requerer o cancelamento da demanda. 

A nova solicitação deve ser requerida em novo e-mail, gerando assim, outro 

Protocolo de atendimento. 

Dessa forma, organizamos as informações, minimizamos possíveis ruídos de 

entendimento e, principalmente, conseguimos rastrear as informações com maior 

precisão. 

5. Emissão via SCDP: 

Neste caso, o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP envia as 

solicitações realizadas diretamente à nossa Central, não havendo necessidade de 

envio de e-mail ou ligação para abertura de uma solicitação. 

Sendo assim, o solicitante será comunicado das ações adotadas e receberá a 

emissão da solicitação via e-mail. 

6. Atendimento via 0800: 

Quando o solicitante ligar no 0800 da Voetur Turismo serão apresentadas duas 

opções de atendimento: 

1ª OPÇÃO: Novo atendimento. Neste caso será gerado um número de Protocolo 

para registro da solicitação. 

2ª OPÇÃO: SOLICITAÇÃO EM ANDAMENTO. Nesta opção, o solicitante pode 

digitar o número do Protocolo, caso tenha anotado. Caso contrário, o solicitante deve 

aguardar o atendimento do consultor que o localizará. 


