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Viajar a trabalho nunca foi novidade para empresários e executivos de grandes empresas. Há 
alguns anos, consolidou-se uma tendência de várias organizações, com filiais em todo o Brasil 
e, em determinados casos, no exterior, enviarem seus funcionários para atuação em diferentes 
localidades. Viajam não apenas gerentes e diretores, como também técnicos, engenheiros e 
outros colaboradores envolvidos na realização dos negócios dessas companhias. 
 
Entre as possíveis causas desse aumento na movimentação de funcionários interfiliais, 
destaca-se uma inversão ocorrida na relação empresa-cliente se comparada há duas ou três 
décadas. Naquela época, poucas e grandes empresas dominavam o mercado em seus 
respectivos setores. Por isso, detinham uma carteira crescente de pequenos clientes.  
 
Essa relação mudou bastante e no cenário atual são muitas as empresas, pequenas e médias 
em sua maioria, na disputa pelos grandes clientes do mercado. Com raras exceções, não há 
mais aquela companhia que dita as normas do seu segmento de negócio. Diante desse 
panorama bastante competitivo, todas as empresas, independentemente de seu porte, 
precisam evoluir, inovar e, ao mesmo tempo, aumentar sua competitividade, tirando proveito 
de tudo o que for possível e, claro, cortando gastos. 
 
Todos esses fatores criam uma tendência de que é possível manter uma estrutura enxuta e 
fechar negócios em âmbito global. Isso significa que a cada dia menos funcionários são 
responsáveis por gerenciar, coordenar ou cooperar com vários setores da empresa e 
localidades da organização. Tal fato eleva consideravelmente a movimentação nos aeroportos 
mundo afora.  
 
No caso do Brasil, em particular, o apagão aéreo (ainda) contribui sobremaneira para a 
elevação do número de horas que esses funcionários gastam à espera das partidas de seus 
vôos. Diante desse drama aparentemente sem fim, os encontros em aeroportos tornaram-se 
normais e freqüentes – e não mais mero acaso ou coincidência. Hoje, há casos de quem 
trabalha na mesma empresa, porém em andares distintos, se encontrar menos na própria 
empresa do que nas dependências de um aeroporto. 
 
Com o elevado tempo de permanência no aeroporto e o ligeiro avanço tecnológico, é comum 
observarmos no saguão pessoas tratando de negócios ao celular, com seus notebooks 
conectados à Internet sem fio, ou mesmo fazendo reuniões pessoalmente. Em paralelo, nas 
grandes corporações, com suas estruturas cada vez mais enxutas, as grandes salas de reunião 
estão cedendo lugar a poucas e menores salas. Porém, a mais nova sala de reunião eleita 
assim por muitas empresas, mais por necessidade do que por vontade, chama-se mesmo 
aeroporto. 
 
Para os leitores que imaginam que este artigo foi escrito em um saguão de aeroporto, 
permitam-me frustar-lhes. Na sala de acesso ao avião, trabalhava em meu laptop com 
tecnologia wireless e realizava uma conferência telefônica via celular. Porém, este artigo foi 
escrito em pleno vôo, a cerca de 30 mil pés de altitude, em uma ponte aérea Rio-São Paulo. 
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