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O homem mais viajado do mundo

Ao contrário do que se previa
com o advento da globalização
das telecomunicações, da inter-
net, do e-mail e das videoconfe-
rências, as viagens de negócios
continuam sendo feitas e em
um ritmo constante de cresci-
mento. Há 20 anos, grande par-
te dessas viagens era feita ape-
nas pelos altos escalões das em-
presas. Hoje, elas se democrati-
zaram e os quadros médios
saem de seus escritórios para
outras cidades e países para par-
ticipar de todo tipo de ativida-
des comerciais e técnicas, reu-
niões, programas de incentivo,
convenções e exposições. Ca-
da vez mais pessoas viajam
mais vezes por motivos profis-
sionais.

E qual é o papel das agên-
cias de viagens corporativas
nesse cenário? Está mais forte
do que nunca, até porque as
agências estão mudando seu fo-
co e se posicionando como Ges-
toras de Viagens ou TMCs (do
inglês Travel Management
Companies), oferecendo seu
poder de negociação para seus
clientes.

Hoje em dia as grandes
TMCs têm atuação mundial e o
valor agregado da tradicional

agência de viagens continua
sendo oferecido a seu cliente, o
viajante a negócios: conveniên-
cia e neutralidade.

Conveniência que se traduz
no fato de o cliente ter um úni-
co ponto de contato para encon-
trar a passagem aérea, a hospe-
dagem, a locação de carro e a
documentação que melhor se
adaptem às necessidades do
passageiro.

Neutralidade na busca da me-
lhor solução para a viagem, in-
dependentemente de marca, ga-

rantindo otimização do que,
nessa situação, é o mais impor-
tante para quem vai viajar, seja
preço ou horário.

Mas uma moderna TMC ofe-
rece algo a mais do que a tradi-
cional agência de viagens: fer-
ramentas de gestão. Ferramen-
tas que permitem ao gerente
de viagens (em Inglês, Travel
Manager) acompanhar, contro-
lar e negociar seu orçamento
global de viagens, obtendo
uma economia importante ou
melhores serviços para seus
passageiros. Quanto mais os
profissionais de uma empresa
viajam, maior a necessidade
de controlar eficientemente es-
ses gastos.

Organizar uma viagem –

qualquer que seja ela – é uma
das mais antigas e mais comple-
xas tarefas que existem. Mais
antigas, se consideramos, por
exemplo, as caravanas da Anti-
guidade, que exigiam planeja-
mento, segurança, conhecimen-
to da rota. Mais complexas por-
que buscar e agregar informa-

ção tão diversa e tão espalhada
sempre foi e será um grande de-
safio, mesmo com as modernas
tecnologias de que o consultor
de viagens dispõe hoje.

É certo que quem viaja pode
fazer suas reservas diretamen-
te. Mas, sempre é bom lem-
brar que o agente também aju-
da o cliente a tomar a melhor
decisão. E a sempre crescente
variedade de companhias

áreas, de hotéis, locadoras de
veículos e outros prestadores
de serviços faz com que essa
decisão seja cada vez mais difí-
cil de ser tomada. Informação
não é conhecimento. Quanto
maior a disponibilidade de da-
dos, maior a necessidade do
cliente de ter alguém que o aju-
de a decidir e a negociar com
esses fornecedores.

É bom salientar que as via-
gens de negócios representam
um importante investimento de
tempo e dinheiro. Ninguém via-
ja para fazer alguma coisa que
não considere importante. Oti-
mizar esses investimentos é a
contribuição esperada de uma
TMC moderna. E estas TMCs
possuem tecnologia poderosa
que, junto a agentes treinados
nas competências necessárias,
ajudam hoje as empresas a tirar
o máximo de seu orçamento de
viagens. ●

Bernardo Feldberg é diretor-ge-
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As homenagens a Nelson Mande-
la pelos dez anos do fim do apar-
theid na África do Sul têm sido
inúmeras e estão interrompendo,
com freqüência, suas férias com
Mr. Miles em Durban. Nosso
grande viajante, que é avesso a ce-
rimônias públicas, tem ficado re-
cluso na fazenda em que é convi-
dado, na companhia dos serviçais
do ex-presidente e de Tula, um
guepardo de estimação que, de
acordocomMiles, tem“o simpáti-
co mas inconveniente hábito de
querer dividir o sofá comigo, o
que me provoca espirros”.

Foi nessas condições, com aca-

beçorra de Tula apoiada sobre o
joelho, queMr. Milesmandou sua
coluna desta semana:

Mr. Miles: como anda a imagem
do Brasil no exterior com esses
crimes contra turistas no Rio?
Marta Nunes Canto, Rio

Awful, my dear, awful. Ainda
ontem, a notícia do assassinato de
um turista espanhol foi manchete
de primeira página do The Mer-
cury, um jornal aqui de Durban.
As pessoas têm a impressão de
que as praias do meu querido Rio
são uma espécie de Faixa de Gaza
sem ideais. Os fatos esporádicos

ganham proporções de realidade
permanente. Há duas semanas,
com saudades do sol, um jornal
londrinopublicouuma fotodeCo-
pacabana em um domingo de sol
com milhares de banhistas e meu
tio Gordon, um velho coronel ran-
zinza reformado que serviu na Ín-
dia perguntou-me: “Why don't
they kill all these people?”

You know, my dear Marta: há
uma profunda injustiça na genera-
lização.Os inocentes pagampelos
culpados. As cidades pelos bair-
ros.Ospaísespelas cidades. Incan-
sável peregrino que sou, posso lhe
assegurar que não há cidade com

geografia e praias mais belas que
o Rio. Não sou ingênuo de supor
queoscasosdeviolência sãoespo-
rádicos; eles têmumahistóricaori-
gem de distorções sociais que há
de se tratar com mais seriedade.
Entretanto, como diria meu velho
amigo Nelson Rodrigues – que ti-
nha grandes tiradas, embora fosse
um reacionário de almanaque – é
de uma obviedade “ululante” que
oenriquecimentodoRiopassape-
lo turismo.

É preciso evitar acontecimen-
tosenotíciascomoasque temos li-
do. E como? Ask Mandela! União
de forças, açãopositiva. Osprincí-

pios que ele usou para superar 50
anos de um regime racista degra-
dante semrevanchismoederrama-
mento de sangue. Os assaltos em
Copacabana, Ipanema e Leblon
não são apenas responsabilidade
da polícia. Eles resultam da omis-
são dos hotéis, dos restaurantes,
dos botequins e até dos vendedo-
resdemate ebiscoitosGlobo (I lo-
ve them, by the way). Todos eles,
inclusive o Maresia, meu fornece-
dor de cadeiras e guarda-sóis no
Leme, são vítimas de qualquer as-
salto que ocorra na praia. Perdoe
se me indigno, my dear, mas é um
grande desperdício. É como se,

dia após dia, vocês jogassem mi-
lhõesdedólaresnaBaíadeGuana-
bara enquanto praias pedregosas
em outras partes do mundo – me-
nosatraentesqueopiscinãodeRa-
mos – nadam em divisas.

Cariocas de todo o mundo, uni-
vos! Um povo que põe a Beija-
Flor na avenida em perfeita har-
monia e sem um único ensaio po-
de tirar de letra esse problema. ●

Mr. Miles é o homem mais viaja-
do do mundo. Ele já esteve em

130 países e 7 territórios ultramari-
nos. É colunista e conselheiro edi-
torial da revista ‘Próxima Viagem’

ELAS ESTÃO SE
POSICIONANDO COMO
GESTORAS, COM PODER
DE NEGOCIAÇÃO

Cariocasde todoomundo,uni-vos!
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