
Crise reduz viagens de trabalho, diz estudo 
 
Em 2009, os executivos irão viajar menos a trabalho, e as viagens serão mais curtas e 
econômicas. Além disso, será dada preferência para as acomodações básicas e a serviços 
adequados, em vez de especiais. Ou seja, mais do que nunca, o pragmatismo estará acima do 
conforto.  
 
A Amadeus, provedora de tecnologia para o setor de viagens e turismo, redigiu um informe 
sobre os efeitos da crise econômica na escolha de hotéis por parte dos executivos que viajam, 
intitulado "The austere traveller: the effect of corporate cutbacks on hotels" ("O viajante 
austero: a repercussão das reduções de gastos empresariais para os hotéis"). Segundo o 
informe, em 2009 os executivos viajarão menos a trabalho, e essas viagens serão mais breves 
e econômicas.  
 
Um quinto dos 354 executivos da Ásia, Europa e América do Norte que participaram do estudo 
assinalaram que uma conexão com a internet é mais importante que uma acomodação 
tranquila. "Estamos entrando em uma era de evidente austeridade no que se refere às viagens 
de negócios", destaca Antoine Medawar, diretor-gerente da Amadeus Hospitality Business 
Group. "Os executivos sabem que as empresas e seus acionistas têm seus olhos voltados para 
isso, daí se esforçam ao máximo para fazer com que as viagens de negócios sejam as mais 
produtivas possíveis. Adeus, portanto, às academias de ginástica e restaurantes. No momento, 
o que importa são os procedimentos eficientes de entrada e saída dos hotéis, e o acesso à 
internet. Uma boa conexão Wi-Fi vale mais que qualquer outro conforto extra. Está 
acontecendo uma debandada para as marcas de confiança e o mais importante é receber um 
serviço adequado e homogêneo em qualquer parte do mundo", acrescenta.  
 
Cerca de 47% dos executivos pesquisados realizarão menos viagens nos próximos 12 meses e 
mais de um quarto (28%) prevêem mudar a escolha de hotéis, de quatro a cinco estrelas, para 
estabelecimentos de categoria mais modesta. Além disso, 63% dos entrevistados estimam que 
suas empresas utilizarão a crise ara obter as melhores tarifas possíveis nos hotéis.  
 
Estadias produtivas  
 
Uma elevada percentagem de executivos (61%) assinalou que uma marca de confiança com 
níveis de serviço uniformes em todos os seus estabelecimentos será um fator decisivo na hora 
de eleger um hotel em 2009. Quando perguntados quais os serviços dos quais não poderiam 
abrir mão, os que viajam a negócios demonstraram um significativo interesse em poder ser 
produtivos durante as viagens: a conexão com a internet é indispensável para a maioria dos 
executivos (76%), mais importante que obter um quarto ou apartamento tranquilo (56%), 
boas redes de transporte (54%) e um hotel na região central (52%).  
 
Os dados sugerem que os que viajam a trabalho mensuram a eficiência da viagem pelo preço 
e pela garantia de serviços uniformes e eficazes. Daí, questionados sobre quais seriam os 
melhores indicadores de um bom serviço de hotelaria, os pesquisados citaram a flexibilidade 
para realizar mudanças (68%), os procedimentos eficientes de entrada/check-in e 
saída/check-out dos hotéis (64%) e a rápida resolução de problemas (59%).  
 
Novas expectativas  
 
Quase um terço (29%) dos entrevistados também valorizam positivamente os hotéis que se 
lembram de suas preferências sempre que se hospedam ali. "Sem deixar lugar para dúvidas, 
as expectativas dos viajantes de negócios estão mudando", assinala Bill Ridgers, analista chefe 
de viagens e turismo na The Economist Intelligence Unit. "A pressão financeira leva os 
executivos a se preocuparem menos com o luxo e a se concentrarem em hotéis eficientes 
quanto aos serviços básicos. Em uma época onde o tempo é curto e existe a preocupação com 
segurança - a opinião generalizada é de que as viagens de negócios se tornaram algo tedioso, 
talvez o ponto mais alentador do estudo seja que os executivos, mesmo assim, ainda podem 
desfrutar de algumas vantagens em suas andanças."  
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