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Gestão adequada dos gastos pode cortar as despesas em até 25%, diz associação do setor.  
 
As viagens de negócios movimentam cerca de R$ 10 bilhões anuais no Brasil, representam 67% 
do turismo nacional e 33% do volume aéreo emitido. Devido a seu potencial de crescimento, a 
Associação Brasileira de Gestores de Viagens Corporativas (ABGEV) promove o Encontro Latino-
Americano de Viagens Corporativas e Tecnologia, primeiro evento da região voltado ao turismo 
corporativo.  
 
O evento acontece hoje e amanhã no hotel Grand Hyatt, em São Paulo, e deve contar com a 
participação de 500 pessoas: 37% são gestores de viagens e o restante, fornecedores do turismo 
corporativo, como redes hoteleiras, agências de viagens, locadoras de automóveis, companhias 
aéreas e consultorias. Trata-se de uma parceria com a norte-americana NBTA (National Business 
Travel Association), que já realiza esse evento nos Estados Unidos há 37 anos, em que o Brasil 
participa com duas delegações.  
 
As viagens chegam a representar o terceiro maior gasto das empresas brasileiras, afirma Patrícia 
Thomas, vice-presidente da ABGEV e gestora de viagens da Cargill. "Mas nem todas se dão conta 
disso, pois não gerenciam o segmento corretamente. Dependendo do tamanho da empresa, são 
gastos de R$ 10 milhões a R$ 70 milhões por ano."  
 
Hoje, a movimentação é grande não só dos executivos de multinacionais, mas também das 
empresas de origem nacional, segundo a executiva. "Com programas de viagens bem definidos, 
uma corporação pode reduzir essa despesa em até 25%." Esse corte pode ser viabilizado 
principalmente através de negociação direta com os fornecedores do mercado. "A empresa ganha 
pelo volume maior negociado e consegue condição melhor nos preços."  
 
Na Siemens do Brasil, o orçamento é feito anualmente por cada área da empresa e administrado 
por três gestores gerais. "Administramos contratos para redução de custos e buscamos manter a 
qualidade dos fornecedores, que são o principal canal para corte de gastos", afirma Eduardo 
Murad, um dos gestores de viagens da empresa.  
 
Segundo Murad, no último ano aumentou o número de viagens de executivos como conseqüência 
direta do aumento dos negócios. "Não há um budget delimitado para viagens, pois participamos 
de muitas licitações e temos diversos projetos em andamento." A empresa desenvolveu uma 
ferramenta própria para a gestão dos custos, que aborda do controle da solicitação à aprovação 
de faturas.  
 
O principal destino internacional dos executivos da Siemens é a Alemanha. Na América do Sul, 
destacam-se México, Colômbia e Argentina e, no Brasil, a maior circulação é por São Paulo, Rio de 
Janeiro e Curitiba.  
 
Negociação global  
 
Fundada em 2003, a ABGEV reúne 150 associadas, entre empresas-clientes, redes hoteleiras, 
companhias aéreas, agências de viagens e promotoras de eventos, sendo a única associação de 
gestores de viagens corporativas no Brasil e América Latina.  
 
O evento pretende aproximar os gestores dos fornecedores do turismo corporativo e comparar o 
andamento nacional do segmento com outros países. "Discutiremos o que funciona e não funciona 
na América Latina, em comparação aos Estados Unidos, o impacto da economia das companhias 
aéreas nas empresas e como organizar uma área de eventos na empresa", adianta Patrícia.  
 



Em relação ao turismo corporativo norte-americano, a executiva destaca que lá os gestores 
procuram negociar globalmente seus gastos com o segmento, trabalhando com as mesmas 
companhias aéreas e redes hoteleiras. "Há uma grande diferença tarifária entre os dois mercados 
(brasileiro e americano), muitas companhias não têm a mesma representatividade. Além disso, 
aqui temos muitos hotéis menores e independentes de grandes cadeias, ao contrário dos Estados 
Unidos." Assim, os gestores de viagens na América Latina tem um trabalho maior de 
gerenciamento, enquanto os americanos têm orçamentos maiores e canais de distribuição 
melhores.  
 
Em relação às companhias aéreas, ela destaca a importância da concorrência. "Se alguma 
companhia deixa de operar é ruim para o segmento, pois perde-se em condições de vôo, horário e 
custo", diz. "Hoje as empresas ‘low-cost’ têm espaço importante. O executivo busca segurança, 
praticidade e agilidade, e elas atendem. Não buscam somente luxo e conforto."  
 
Participam do encontro especialistas internacionais, como os executivos norte-americanos Kevin 
Iwamoto, gestor de viagens da HP e ex-presidente da NBTA, Tim Bone, da Legg Mason, Tracy 
Wilt, da Xerox e Tony Hughes, presidente e CEO da Radius, uma das maiores do setor, além de 
Nabil Sahyoun, presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping.  
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