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U m exército formado de gente que não se conhece e 
sequer sabe que atua na mesma causa ocupa em 
média 70% dos assentos dos aviões e dos quartos 

de hotéis e movimenta uma cadeia de valor que une mais 
de 50 segmentos econômicos. Trata-se do setor de viagens 
de negócios, que em 2008 gerou uma renda estimada em 
US$ 928 bilhões, dos quais US$ 34 bilhões na América La
tina e US$ 20 bilhões somente no Brasil (9º maior mercado 
mundial), segundo estudo do consultor Ken McGil l , da 
IHS Global Insight. Viajante de negócios é uma expressão 
que engloba uma variada gama: executivos e estagiários, 
técnicos, consultores, profissionais liberais e prestadores 
de serviços, entre outros profissionais. Em comum, todos 
se locomovem a serviço. Ou seja, o percurso é pago pela 
empresa - da megacorporação ao micronegócio. 

Esse grupo poderoso não mobiliza apenas a clássica 
tri logia agência de viagens/companhia aérea/hotel e 
respectivos fornecedores - entre telefonia, alimentação, 
sistemas de reservas e demais prestadores de serviços. Ele 
também promove um impacto positivo sobre uma vasta 
rede de itens como aluguel de carros ou táxi; infraestru-
tura aeroportuária; seguro de saúde e de vida, vestuário e 
equipamentos de viagem; celulares, notebooks e câmeras 
fotográficas; serviços de tradução, livros e jornais; cartões 
de crédito e refeições rápidas; empresas de eventos e lojas 
duty free etc. Com tanto movimento, não surpreende a 
acirrada disputa por conquistar viajantes e suas empresas, 
que querem se defender dos gastos supérfluos. "Viagens de 
negócios são o terceiro maior custo de uma empresa, logo 
depois de salários e tecnologia da informação", diz Francis
co Leme, presidente da Favecc, associação que congrega 25 
das maiores agências de viagens corporativas brasileiras. 

Nem sempre foi assim. Quando a economia não era 
globalizada, a internet restringia-se ao mundo acadêmico 
e mobilidade nas comunicações era conceito futurista, via
jar a trabalho se traduzia num ato elegante e raro, restrito 
a poucos. A preparação 
para u m a viagem de 
negócios não passava 
de rotina relegada às 
secretárias, que trans
m i t i a m os requisitos 
do chefe à agência, 
certamente escolhida 
não por concorrência, 
como hoje, mas por
que provavelmente o 
gerente era primo da 
mulher do diretor da empresa. Eram épocas românticas, 
onde terno e fleuma ajudavam a encarar o esnobismo dos 
passageiros de primeira classe. Esse modelo não resistiu às 
pressões de consumidores cansados de pagar por produtos 
caros como resultado desse tipo de luxo corporativo. 
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A partir dos anos 70, inicialmente nos Estados Unidos, 
a popularização das viagens de negócios fez surgir agên
cias especializadas nesse público com necessidades tão 
diferentes das do viajante de lazer. Aí nasceu o protótipo 
do que mais tarde ganhou o nome de TMC (travel manage-
ment company). Na prática, as ex-agências tiveram de se 
reinventar, diante da nova realidade de custos e agilidade, 
deixando de lado a intermediação para assumir a função 
de consultoria. Simples troca de nomenclatura? Não. 
Entre outros fatores, isso significou também que as então 
chamadas contas corporativas deixaram de ser remune
radas por comissão, paga pela companhia aérea ou hotel, e 
passaram a receber fees da empresa compradora. No Brasil 
de hoje, as não mais de 30 TMCs em um universo de 13 m i l 
agências movimentam quase US$ 5 bilhões, o que repre
senta 90% de toda a renda do segmento de viagens no país. 
Em paralelo, surgiu uma parafernália de ferramentas ge
renciais, acordos operacionais e processos voltados a obter 
economia de escala e controle sobre despesas. 

DE TUDO UM POUCO 
Além da constelação de atividades envolvidas a partir da 
hora em que um profissional coloca os pés fora da empre
sa, hoje, viagem de negócios é um termo genérico, que ser
ve para tudo: reuniões com clientes, convenções, expan
são de mercados, treinamento de vendas, atualização de 
tecnologias, manutenção de equipamentos, entre outros. 
Na falta de melhor explicação, vamos convencionar que a 
expressão define qualquer gasto externo realizado por um 
empregado a serviço da empresa, desde que legítimo. 

Aqui entra em cena o protagonista que deu agilidade 
ao processo: o cartão de crédito empresarial, meio de 
pagamento que aposentou o dinheiro, com inúmeras 
vantagens como eliminar adiantamentos para viagem, 
o rastreamento das despesas realizadas e a definição pela 
empresa de parâmetros de valores e estabelecimentos 
autorizados. Mas faltou avisar à maioria das empresas da 
região suas vantagens. "Somente um entre quatro fun
cionários porta esse tipo de cartão", afirma o especialista 
Walter Teixeira, da TX Consultoria. Nesse caleidoscópio de 
atividades e pagamentos frenéticos em velocidade e vo-

lume, brota, enfim, a carreira já existente em economias 
maduras e em plena ascensão nas demais partes do mun
do: o "travei manager", ou gestor de viagens. É ele quem 
administra e controla as políticas da empresa, adaptadas 
à cultura da empresa e que atendam à adequada relação 
custo-benefício. Por exemplo, ele define qual a categoria de 
hotel que a empresa está disposta a reembolsar para alo
jar um diretor, ou se pode consumir vinho nas refeições. 
Ou se um funcionário menos graduado está autorizado 
a comprar um guarda-chuva ao enfrentar um temporal 
durante a viagem. 
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EQUILÍBRIO 
Uma boa gestão de viagens de negócios, segundo especia
listas, só traz benefícios. Pela sua importância econômica, 
poderia ganhar mais atenção das empresas, fornecedores, 
players e governos. A própria função do gestor é, em geral, 
restrita às multinacionais. "Democratizando essa ativida
de, todos só têm a ganhar", responde Vivianne Martins, 
presidente da ABGEV, que reúne os gestores de viagens 
brasileiros, e da Academia de Viagens Corporativas. 

Ela tem razão. Em primeiro lugar, ganham as empre
sas. A vasta maioria, em especial as pequenas e médias, 
ao ignorar os benefícios dessa atividade, deixa de reduzir 
custos e operar de forma mais produtiva. Além de bons 
acordos financeiros, essa prática permite um sofisticado 
controle do desperdício: reembolsos de gastos não efetua
dos, trechos de bilhetes não voados, hotéis pré-pagos não 
utilizados, entre outras ações. Em segundo lugar, ganha 
o viajante, que sai de casa para jornadas quase sempre 
solitárias, em locais desconhecidos. Ele precisa de infor
mações de qualidade e atualizações sobre as melhores 
ferramentas de trabalho e quesitos de segurança nos des

tinos. Terceiro, os fornecedores também lucram. Como 
nem todos se integraram ao universo de viagens de 
negócios, deixam de oferecer um serviço à altura 
das exigências e especificidades dos que viajam 
a trabalho. Quem melhor entendeu essa questão 
foram os hotéis que se especializaram em receber 
profissionais, ao proporcionar condições e conforto 
térmico e acústico, segurança, higiene e alimenta
ção, espaço adequado para realizar eventos e reu
niões, com equipamentos e pessoal treinado. Outro 

bom exemplo são ferramentas de produtividade, como 
o self booking, que permitem ao viajante fazer reservas 
através do notebook sem abrir mão das regras de viagem 
da empresa, garantindo economias de até 10%. 

Para quem quer conhecer melhor o assunto, há insti
tuições voltadas à formação e atualização de profissionais 
como as da NBTA (National Business Travei Association), 
com representação no México e no Brasil - este, por meio 
da ABGEV e complementado pela Academia de Viagens 
Corporativas. "Com o desenvolvimento das economias e 
a expansão dos negócios na América Latina, as viagens 
de negócios estão em pleno crescimento. À medida que 
o mundo percebe a região como um mercado global 
competitivo, a NBTA, junto às lideranças da indústria, 
busca oferecer educação especializada e oportunidades 
de desenvolvimento profissional para gestores de viagens 
locais", afirma Michael W. McCormick, diretor executivo 
e COO da NBTA. Além disso, anualmente, NBTA e ABGEV 
realizam na capital paulista o LACTTE, encontro desti
nado a profissionais e fornecedores da região. O próximo 
será realizado no início de fevereiro, e as informações 
estão em www.abgev.org.br. 

A iniciativa privada mostra que está fazendo a sua 
parte. Quanto aos governos, se pretendem estimular 
essa indústria e a visita de homens de negócios em suas 
cidades, devem estabelecer condições bastante diferentes 
das oferecidas ao turista comum. Alguns já entenderam 
isso, como a São Paulo Turismo. Outros ainda precisam 
percorrer um longo caminho para perceber que viagens 
de negócios e de lazer, como água e azeite, não costumam 
dar boa mistura. 

http://www.abgev.org.br
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