
Frugalidade, a receita atual para as viagens corporativas 

Tânia Nogueira Alvares  
 
As empresas enxugam nas despesa e valorizam o travel manager. Maior uso da classe econômica 
dos aviões, em lugar da executiva, e acordos para reduzir custos com toda a cadeia de 
fornecedores que prestam serviços ao viajante, de hotéis a locação de carros, compõem hoje as 
linhas mestras da política de viagem corporativa das grandes empresas. Despesas com viagens de 
negócios podem representar o terceiro maior custo operacional em uma grande empresa, atrás da 
folha de pagamento e dos gastos com locações e infra-estrutura.  
 
A pressão para reduzir ainda mais esse custo e otimizar verbas transformou o papel do travel 
manager, ou gerente de viagens corporativas, em uma função estratégica. São responsabilidades 
dele as tarefas de padronizar procedimentos, fazer cumprir as normas da empresa e emitir 
relatórios pormenorizados dos gastos nesse segmento. No caso da multinacional Cargill, a política 
de viagens corporativas existe há alguns anos, mas foi revista no começo de 2003 e ficou ainda 
mais rígida, afirma Patricia Thomas, travel manager para a América Latina. "O funcionário não 
tem mais livre escolha de companhia aérea, hotéis e outros serviços utilizados em viagens como 
aluguel de carros e ida a restaurantes."  
 
Formada em administração hoteleira, Patricia responde diretamente ao departamento de 
procurement, que estabelece e negocia a política de compras de todas as áreas da empresa, 
fechando acordos globais com seus fornecedores. Ela não pode dar números sobre o quanto a 
despesa com viagens corporativas representa no orçamento da Cargill. "Só posso dizer que, 
diariamente, a empresa tem funcionários viajando não só pelo Brasil e América Latina, mas pelo 
mundo inteiro."  
 
Os motivos são treinamento, reuniões com fornecedores e clientes, eventos, feiras. Uma 
participação que nem mesmo a internet e todas as inovações advindas na comunicação, como as 
videoconferências, conseguiram eliminar. "O impacto da tecnologia da informação foi de apenas 
15% no número de viagens de nossos executivos."  
 
Para entender melhor o setor, em pleno crescimento, os profissionais do ramo criaram, há dois 
meses, a Associação Brasileira dos Gestores de Viagens Corporativas (ABGEV), da qual Patricia é 
vice-presidente. Entre os objetivos propostos, a entidade quer dimensionar melhor esse mercado 
e discutir as práticas utilizadas. "As viagens corporativas representam aproximadamente 60% do 
volume de viagens no Brasil. Mas grande parte das ações são focadas em turismo e não para o 
mercado corporativo. Queremos atrair alguns incentivos também para essa área."  
 
A executiva diz também que é preciso treinar toda a cadeia do mercado corporativo para obter 
melhores acordos e, dessa forma, conseguir responder rapidamente à pressão das empresas por 
redução de custos.  
 
Agora que os viajantes a negócios foram obrigados a apertar os cintos, a eficiência do gerente de 
viagens corporativas começou a ser cobrada pelos dois lados. Responsável por negociar 11 mil 
bilhetes de companhias aéreas por ano, Kátia Moreira, travel manager da Igreja dos Mórmons, diz 
que já conseguiu uma economia de 50% nos gastos com viagens nos últimos anos. Ela lida com 
três perfis de viajantes - missionários, líderes eclesiáticos e funcionários corporativos - e diz que 
todos eles tiveram sua opção de escolher bastante limitada. "Com a negociação em bloco e a 
centralização em alguns fornecedores, decidimos lidar apenas com alguns bons parceiros", 
explica.  
 
O outro lado também teve de reagir às mudanças. O tradicional agente de viagens das empresas 
do setor deu lugar ao consultor de viagens, afirma Antonio Luiz Cubas de Souza, diretor-executivo 
service (que cuida do relacionamento do cliente), da Carlson Wagonlit Travel, uma das maiores 
agências especializadas no setor corporativo.  



 
"A parceria entre a agência e o travel manager resultou na criação de ferramentas eletrônicas que 
permitem a produção de relatórios em que fica evidente a economia propiciada pelas diferentes 
escolhas, em que é calculado o custo/homem/hora e, inclusive, relatórios de perdas", conta 
Souza.  
 
Como despesa de viagem é um dos primeiros itens a serem cortados nos ajustes de orçamento, 
as agências sentiram a grande freada do mercado mundial, decorrente do ataque terrorista de 11 
de setembro nos EUA e da superpneumonia asiática, a Síndrome Respiratória Aguda Severa 
(SARS). E se adaptaram às mudanças das exigências dos clientes. "Os clientes aderiram às 
empresas aéreas que praticam a política de baixo custo, tarifa baixa (low cost, low fare), como a 
Gol e também passaram a usar mais os hotéis econômicos, onde a ausência de serviços 
personalizados se traduz em preços mais baixos." A mesma política se estendeu às locadoras, 
onde os carros mais econômicos têm preferência.  
 
Essa nova prática nas viagens corporativas também modificou a maneira como as agências de 
viagem cobram por seus serviços. Antes recebiam uma comissão sobre os valores dos pacotes de 
viagem. Hoje, passaram a receber uma taxa pela administração do pacote de viagem. "Somos 
pagos pela prestação de serviços, um modelo em que existe mais transparência e que pode incluir 
até um success fee (taxa de sucesso), quando a operação mostra efetivamente a otimização da 
economia que foi obtida em todo o percurso da viagem," diz Souza.  
 
A acentuada crise econômica mundial dos últimos dois anos ajudou a profissionalizar o mercado 
de viagens corporativas, na opinião de Ivan Ochoa, vice-presidente para a área de business travel 
da American Express para a América Latina e Caribe. "Antes, 36% de nossos clientes tinham um 
profissional específico para cuidar das viagens; agora, 56% têm".  
 
A falta de uma cultura voltada para o gerenciamento de viagens como função estratégica relegava 
ao departamento de compras a decisão do pacote de viagem dos executivos de uma empresa. O 
que nem sempre garantia o melhor custo e sequer as melhores condições para o viajante. "Hoje 
existe uma parceria entre o agente de viagens e o cliente para que a empresa possa alcançar seus 
objetivos de orçamento e, ao mesmo tempo, para que algumas preferências dos viajantes possam 
ser asseguradas".  
 
Segundo Ochoa, as empresas querem que a agência cuide de todas as necessidades de seu 
executivo durante a viagem, inclusive em caso de emergências. Por isso, a importância de ter um 
parceiro de atuação global.  
 
Depois de registrar queda de 38% nos negócios em 2002 em relação a 2001, o movimento deste 
ano registra nova redução, de 20% em relação a 2002. Somente em junho/julho começou uma 
tímida recuperação, que só vai resultar em expansão em relação aos níveis anteriores a 2001 a 
partir de 2005, prevê o vice-presidente da American Express.  
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