
Agaxtur se firma dentro das corporações 
  
O fato de as empresas estarem cada vez mais diluindo as verbas publicitárias entre as várias 
ferramentas de marketing deixa em evidência a divisão de incentivos. Notando o potencial que 
esse segmento está oferecendo, a operadora Agaxtur Turismo reuniu ontem representantes de 
algumas das maiores empresas atuantes no Brasil para apresentar sua nova unidade de negócios, 
a Agaxtur Incentivo, exclusiva para as corporações. "De janeiro a junho de 2004, as viagens de 
incentivo já representaram 30% do nosso faturamento. Na média, acho que terminaremos o ano 
com uma representação de 25%, sendo que no ano passado foi 11%", conta o vice-presidente da 
Agaxtur, Aldo Leone Filho.  
 
De acordo com números pesquisados pela operadora, perto de US$ 2 bilhões são investidos 
anualmente no Brasil em programas corporativos. Desse valor, US$ 700 milhões são reservados 
às viagens de incentivo, que têm como diferencial roteiros pouco convencionais, não disponíveis 
num pacote comercial. Em gera l, 50% dos roteiros são internacionais. "Já chegamos a organizar 
um rali de carros antigos na Áustria e essa é a importância das viagens de incentivo, já que o 
recall, comprovadamente, acaba sendo maior do que o dos presentes comuns", explica Leone 
Filho.  
 
O perfil desse cliente que compra uma viagem de incentivo - para funcionários, clientes ou até 
fornecedores - é definido como uma grande empresa, na grande maioria das vezes, multinacional. 
"A pessoa volta contando coisas que quem está ouvindo nunca poderá ter acesso. As metas 
certamente são cumpridas", reforça o vice-presidente da Agaxtur Turismo. "Já na década de 90, 
as empresas passaram a utilizar o marketing de incentivo como uma importante ferramenta para 
conquistar mais vendas e melhores resul-tados. As viagens de incentivo são fruto dessa nova 
estratégia comercial", completa.  
 
De acordo com o Fórum das Agências de Viagens Especializadas em Contas Comerciais (Favecc), 
esse tipo de prêmio - destinados a executivos, diretores, gerentes e vendedores - representa o 
terceiro maior gasto no orçamento de uma empresa. Entre as que mais usam essa ferramenta 
estão: bancos, seguradoras, montadoras de automóveis, fabricantes de cosméticos e laboratórios 
farmacêuticos.  
 
Pesquisa realizada pela Incentive Marketing Association (IMA) mostra que mais de 60% dos 
executivos de médias e grandes companhias preferem ganhar uma viagem patrocinada pela 
empresa, no lugar de receber como prêmio uma bonificação em dinheiro. "Nos preocupamos com 
o tema, desenvolvimento do programa e até com a personalização de todas as peças e da 
decoração", comenta Leone Filho, sobre um trabalho que pode, desde o início, ser integrado com 
o departamento de marketing da companhia que fez o pedido. O número de pessoas envolvidas 
na viagem podem variar de acordo com as necessidades da empresa.  
 
Como um atrativo dentro do segmento da viagens de incentivo, a nova divisão da Agaxtur 
Turismo e Costa Cruzeiros trazem ao País o navio italiano Costa Victoria, com capacidade para 
2.394 pessoas e 964 cabines, além de uma infra-estrutura adequada para realização de eventos, 
como auditórios, salas de conferência e de apoio, ball rooms, internet café e sistemas de 
telecomunicações.  
 
"Para estrear, já fechamos um contrato com a Scania, que fará uma viagem de incentivo para 2,4 
mil pessoas, a bordo do Costa Victoria, pelo litoral brasileiro", conta Leone Filho. "A boa infra-
estrutura dos navios é um dos atrativos principais para algumas empresas estarem migrando para 
esse tipo de viagem", diz o empresário.  
 
Uma das características dessas viagens é a sazonalidade. São mais freqüentes nos meses de 
março, abril e maio e, depois, outubro, novembro e dezembro. "O detalhe é que as viagens de 
incentivo há muito tempo fazem parte da estratégia de marketing das grandes corporações, mas 
nem sempre elas eram feitas de forma profissional, como está ocorrendo agora", considera o vice-
presidente.  
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