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Para abocanhar uma fatia maior do mercado de viagens de negócios no País, responsável no 
ano passado por R$ 30,9 bilhões, dividido na área turismo, ou seja, com serviços de 
hospedagem, transporte e alimentação, entre outros, empresas como a Gol Linhas Aéreas 
Inteligentes, além de diversas agências de viagens especializadas no segmento corporativo, 
arregaçam as mangas para brigar por mais espaço nesse setor. 
 
Como ganham fôlego os indícios de que a crise aérea brasileira começa a se dissipar, o 
segmento de viagens corporativas a anuncia previsões otimistas de recuperação para 2008. O 
cálculo é que só os prestadores de serviços de hotelaria, aluguel de carros e companhias 
aéreas alcancem receita média de R$ 17,28 bilhões, número 5,69% maior do que os R$ 16,35 
bilhões registrados no ano passado. Em 2007, em função da crise e atrasos das companhias 
aéreas, o turismo de negócios avançou apenas 2% em relação a 2006, sendo que o segmento 
representa cerca de 60% dos negócios destes prestadores.  
 
No intuito de deixar a concorrência para trás, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes está 
implantando na Varig Linhas Aéreas serviços diferenciados voltados ao setor. Operadores de 
turismo de negócios como Carlson Wagonlit Travel e Tour House também revelam ações para 
incrementar as operações.  
 
Um estudo que aponta os números do setor foi apresentado ontem pela Associação Brasileira 
de Gestores de Viagens Corporativas (Abgev), parceira da Universidade de São Paulo (USP). 
Segundo Viviânne Martins, presidente da Abgev, é necessária uma maior atenção à infra-
estrutura brasileira para incrementar ainda mais esse mercado. "O governo precisa começar a 
olhar mais para esse nicho, porque as viagens corporativas são importantes para que a 
economia e a indústria andem bem", afirma ela.  
 
O levantamento do perfil das viagens corporativas foi realizado pelas duas instituições para 
obter dados que permitam acompanhar melhor os indicativos econômicos do segmento, que, 
apesar dos percalços, registrou ascensão no ano passado. "Os números indicam que o 
mercado de viagens corporativas segue em expansão, apesar de fatores adversos, como a 
crise aérea, o acidente da TAM e a quebra da Varig, que voltou a operar depois da aquisição 
pela Gol", explica o professor Hildemar Brasil, da USP, responsável pelos dados.  
 
Atento às novas perspectivas de retomada de bons negócios, o vice-presidente de Marketing e 
Serviços da Gol Linhas Aéreas, Tarcísio Gargioni, anuncia qual o perfil que a companhia vai 
adotar para a Varig, que terá as atividades cada vez mais voltadas ao mercado corporativo. 
"Ofereceremos serviços diferenciados voltados ao mercado corporativo", revela.  
 
O executivo conta que apesar de continuar com o modelo de gestão de baixo custo com a 
otimização de ativos, a empresa vai manter, na Varig, o serviço de acúmulo de milhagens 
denominado Smiles, as poltronas com maior espaçamento, além de reformar as salas VIP nos 
aeroportos. É o que o executivo denomina de "Bom gosto, porém sem luxo", que vai na 
contramão do que ele chamou de "desperdício" e "excessos", que eram cometidos na antiga 
Varig.  
 
Operadoras 
 
Uma das maiores gerenciadoras de viagens corporativas, a norte-americana Carlson Wagonlit 
Travel, anuncia um novo modelo de gestão no braço brasileiro, com criação de três unidades 
de negócios, a Global Accounts, responsável por 50% dos negócios, a Corporate & BTC e a 
Energy, para clientes ligados às áreas de petróleo, gás e energia. No mercado nacional, a 
Carlson faturou R$ 663 milhões por meio da comercialização de 583 mil passagens aéreas e 
924 mil diárias de hotel.  
 
Segundo Maria Elisa Korte, diretora de Contas Globais, a empresa projeta aumento de 10% 
nos negócios para 2008. "É um novo modelo que nos permite acompanhar mais de perto as 
necessidades de cada cliente", explica.  



 
No Brasil, a Carlson comemora o índice de retenção de 99% dos clientes, e a conquista de sete 
novas contas, entre Exxon Móbil, John Deere, Bayer, HP, Johnson Controls, DHL, Samsung, 
Red Bull e Givaudan. Globalmente, o grupo contabilizou no ano passado, um volume de 
vendas de US$ 25,5 bilhões, um incremento de 30% em relação a 2006. 
 
Outra que revela projeções positivas para o setor neste ano é a brasileira Tour House. A 
empresa afirma ter crescido 20% ao ano, desde 2005, com a projeção de que em 2008, os 
negócios cresçam 40%, em cima dos R$ 100 milhões faturados em 2007.  
 
De acordo com Reginaldo Albuquerque, diretor de Atendimento Comercial da Tour House, a 
empresa, que acaba de remodelar toda a identidade visual, vai inaugurar em breve um 
escritório maior. "Estamos em busca de oferecer um atendimento mais personalizado e novos 
serviços que apresentaremos ao longo do ano", conta Albuquerque. A agência mantém hoje no 
portfólio clientes como Bauducco, Novell, Totvs, Yamaha, Wyeth e Time 4 Fun, entre outros.  
 
Paronama 
 
A Abgev também divulgou pesquisa realizada entre outubro do ano passado e fevereiro de 
2008, onde ao abordar 26 empresas dos segmentos automotivo, tecnológico, farmacêutico e 
de gás, petróleo e energia quis identificar o comportamento e a necessidade das empresas em 
relação as viagens corporativas, o chamado Meetings, Incentives, Congresses & Exhibitions 
(MICE).  
 
O estudo apontou de que as convenções e os treinamentos são os líderes no envio de 
executivos, em 27% dos casos as corporações levam de cinco a sete grupos por anos e outros 
27% levam mais de 10. Em relação aos gastos, o estudo de MICE revela que 35% das 
empresas gastam em média mais de US$ 1 milhão, com essas ações, enquanto em reais, a 
cifra de R$ 1 milhão atinge 81% das empresas. 
 
Entre os destinos mais procurados pelos executivos que viajam para tratar de negócios, estão 
os países da Europa, seguida da América do Norte e da América Latina. Já os vôos comerciais 
são usados por 75% das empresas nas viagens pelo Brasil.  
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