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Agência investe no atendimento a empresas de médio porte para manter ritmo de crescimento. 
Criar novos produtos para continuar crescendo em meio à acirrada concorrência do mercado de 
viagens de negócios é o principal desafio do novo presidente da agência de viagens corporativa 
Carlson Wagonlit Travel no Brasil, Alberto Ferreira. Uma estratégia diferente da adotada nos 
últimos quatro anos, quando a empresa cresceu no Brasil com a compra de 14 agências. Além de 
ter se beneficiado com a aquisição mundial da agência norte-americana Navigant International, 
também presente no País.  
 
Um desafio já enfrentado pela centenária empresa acostumada a grandes inovações. Foi criação 
da Wagonlit, por exemplo, o cinematográfico trem Expresso do Oriente, que em 1884 passou a 
ligar Paris à cidade de Istambul, na Turquia. Em 1925, a empresa abriu também, o Palácio da 
Viagem em Paris. O espaço, único em sua época, reunia todo tipo de serviço para passageiros, 
inclusive os que viajavam a negócios, segmento que se tornou o foco das ações do grupo.  
 
Apesar de estar estreando no setor de viagens e turismo, Ferreira, ex-diretor a Vivo Empresas, já 
fala com propriedade das dificuldades de mercado. "Hoje as grandes agências corporativas têm 
sua rentabilidade reduzida por vários fatores: a forte concorrência, a pressão por repasse de 
custos da hotelaria, companhias aéreas e outros serviços terrestre, além da necessidade de cortar 
custos dos clientes globais", afirma.  
 
Segundo ele, hoje, para garantir a rentabilidade, não adianta oferecer melhores custos aos 
clientes temos que criar novos produtos. Inspirado nos grandes feitos do passado, a empresa 
lança no mercado nacional uma agência virtual interativa para compra e gerenciamento de 
viagens.  
 
A estratégia é investir em um segmento ainda pouco explorado, as médias empresas. A iniciativa 
é baseada em uma demanda do mercado. Em 2005, mais 20% das vendas da CWT foi para novas 
corporações, sendo que destas, 50% são médias empresas.  
 
Diferente dos atuais serviços disponíveis na internet, baseados na compra de balcão - produtos 
prontos -, a agência terá todos os serviços tradicionais. O cliente pode, por exemplo, colocar em 
uma mesa de negociações real a compra de passagens a fim de conseguir o melhor preço.  
 
Inédito na América Latina, o portal está na fase de testes e entra no ar em junho. "Já temos 
iniciativas na França, Alemanha e Nova York", diz. No Brasil, o objetivo é ganhar volume de 
negócios com o serviço on-line para melhorar a rentabilidade.  
 
O site é dividido em dois produtos Business e Express. O primeiro é um pacote de viagens e 
serviços completo, com informações de pré-viagem - dados do aeroporto, mapas de cidades, 
informações sobre destinos, horários de vôos, guia de hotéis, conversão de moedas e medidas, 
entre outros.  
 
Para atender a todos os públicos, desde o executivo em viagem como o departamento de 
cobrança da empresa-cliente, o portal conta com serviços de requisição e autorização de viagem - 
aéreo e terrestre -, seguros, itinerários e relatórios on-line. Já o Express é uma versão mais 
simples e econômica."A idéia não é trabalhar com um serviço essencialmente on-line", afirma 
Ferreira. A CWT está, inclusive, aumentando a força de trabalho com agentes de viagens 
experientes para atender novos clientes. No entanto, ele, não descarta a possibilidade de, no 
futuro, todas as transações serem realizadas on-line. "A web é o maior e melhor canal de 
capilaridade do mundo, mas ainda temos que aculturar o cliente a usar o canal da internet."  
 



A aquisição feita a nível mundial, pela matriz, da agência norte-americana Navigant International, 
a primeira ação da CWT após a decisão do Grupo Accor de deixar o negócio. "A Accor decidiu focar 
sua atuação com mais força no segmento de serviços", afirma Ferreira. O Grupo Carlson comprou 
5% da participação da Accor, tornando-se majoritária. O restante, 45%, foi adquirido pela One 
Equity Partners, uma afiliada da JP Morgan, com sede em Nova York.  
 
Com a Navigant, a CWT passa a ser a maior agência do mundo e a segunda maior dos Estados 
Unidos, atrás apenas da American Express Business Travel.  
 
Resultados  
 
A CWT movimentou, no último ano, vendas globais de US$ 22 bilhões, resultado 12% acima de 
2004. As operações próprias da CWT cresceram 22%, totalizando US$ 13,7 bilhões. Com isso, a 
empresa teve lucro líquido de US$ 56 milhões, com crescimento de 43,6% em relação aos US$ 39 
bilhões do ao anterior.  
 
De acordo com Ferreira, o Brasil responde por 62% dos negócios da América Latina, que, por 
outro lado, ainda tem uma participação pequena em relação a outras regiões.  
 
Antes da adquirir a Navigant, a Europa representava 63% dos negócios, seguida da América do 
Norte (26%), Ásia/Pacífico (8%) e América Latina (3%). O cenário agora é mais balanceado em 
relação à Europa e América do Norte, com participação de 46% e 44%, respectivamente. A Ásia 
Pacífico continua com 8% de participação e a América Latina, 2%. "No próximo ano devemos 
alcançar uma movimentação global de US$ 26 bilhões."  
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São Paulo, 19 de Maio de 2006 - Agência investe no atendimento a empresas de médio porte 
para manter ritmo de crescimento. Criar novos produtos para continuar crescendo em meio à 
acirrada concorrência do mercado de viagens de negócios é o principal desafio do novo presidente 
da agência de viagens corporativa Carlson Wagonlit Travel no Brasil, Alberto Ferreira. Uma 
estratégia diferente da adotada nos últimos quatro anos, quando a empresa cresceu no Brasil com 
a compra de 14 agências. Além de ter se beneficiado com a aquisição mundial da agência norte-
americana Navigant International, também presente no País.  

Um desafio já enfrentado pela centenária empresa acostumada a grandes inovações. Foi criação 
da Wagonlit, por exemplo, o cinematográfico trem Expresso do Oriente, que em 1884 passou a 
ligar Paris à cidade de Istambul, na Turquia. Em 1925, a empresa abriu também, o Palácio da 
Viagem em Paris. O espaço, único em sua época, reunia todo tipo de serviço para passageiros, 
inclusive os que viajavam a negócios, segmento que se tornou o foco das ações do grupo.  
 
Apesar de estar estreando no setor de viagens e turismo, Ferreira, ex-diretor a Vivo Empresas, já 
fala com propriedade das dificuldades de mercado. "Hoje as grandes agências corporativas têm 
sua rentabilidade reduzida por vários fatores: a forte concorrência, a pressão por repasse de 
custos da hotelaria, companhias aéreas e outros serviços terrestre, além da necessidade de cortar 
custos dos clientes globais", afirma. 

Segundo ele, hoje, para garantir a rentabilidade, não adianta oferecer melhores custos aos 
clientes temos que criar novos produtos. Inspirado nos grandes feitos do passado, a empresa 
lança no mercado nacional uma agência virtual interativa para compra e gerenciamento de 
viagens.  
 
A estratégia é investir em um segmento ainda pouco explorado, as médias empresas. A iniciativa 
é baseada em uma demanda do mercado. Em 2005, mais 20% das vendas da CWT foi para novas 
corporações, sendo que destas, 50% são médias empresas. 

 



Diferente dos atuais serviços disponíveis na internet, baseados na compra de balcão - produtos 
prontos -, a agência terá todos os serviços tradicionais. O cliente pode, por exemplo, colocar em 
uma mesa de negociações real a compra de passagens a fim de conseguir o melhor preço.  
 
Inédito na América Latina, o portal está na fase de testes e entra no ar em junho. "Já temos 
iniciativas na França, Alemanha e Nova York", diz. No Brasil, o objetivo é ganhar volume de 
negócios com o serviço on-line para melhorar a rentabilidade.  

O site é dividido em dois produtos Business e Express. O primeiro é um pacote de viagens e 
serviços completo, com informações de pré-viagem - dados do aeroporto, mapas de cidades, 
informações sobre destinos, horários de vôos, guia de hotéis, conversão de moedas e medidas, 
entre outros.  

Para atender a todos os públicos, desde o executivo em viagem como o departamento de 
cobrança da empresa-cliente, o portal conta com serviços de requisição e autorização de viagem - 
aéreo e terrestre -, seguros, itinerários e relatórios on-line. Já o Express é uma versão mais 
simples e econômica."A idéia não é trabalhar com um serviço essencialmente on-line", afirma 
Ferreira. A CWT está, inclusive, aumentando a força de trabalho com agentes de viagens 
experientes para atender novos clientes. No entanto, ele, não descarta a possibilidade de, no 
futuro, todas as transações serem realizadas on-line. "A web é o maior e melhor canal de 
capilaridade do mundo, mas ainda temos que aculturar o cliente a usar o canal da internet."  
 
A aquisição feita a nível mundial, pela matriz, da agência norte-americana Navigant International, 
a primeira ação da CWT após a decisão do Grupo Accor de deixar o negócio. "A Accor decidiu focar 
sua atuação com mais força no segmento de serviços", afirma Ferreira. O Grupo Carlson comprou 
5% da participação da Accor, tornando-se majoritária. O restante, 45%, foi adquirido pela One 
Equity Partners, uma afiliada da JP Morgan, com sede em Nova York.  

Com a Navigant, a CWT passa a ser a maior agência do mundo e a segunda maior dos Estados 
Unidos, atrás apenas da American Express Business Travel.  

Resultados  
 
A CWT movimentou, no último ano, vendas globais de US$ 22 bilhões, resultado 12% acima de 
2004. As operações próprias da CWT cresceram 22%, totalizando US$ 13,7 bilhões. Com isso, a 
empresa teve lucro líquido de US$ 56 milhões, com crescimento de 43,6% em relação aos US$ 39 
bilhões do ao anterior. 

De acordo com Ferreira, o Brasil responde por 62% dos negócios da América Latina, que, por 
outro lado, ainda tem uma participação pequena em relação a outras regiões. 

Antes da adquirir a Navigant, a Europa representava 63% dos negócios, seguida da América do 
Norte (26%), Ásia/Pacífico (8%) e América Latina (3%). O cenário agora é mais balanceado em 
relação à Europa e América do Norte, com participação de 46% e 44%, respectivamente. A Ásia 
Pacífico continua com 8% de participação e a América Latina, 2%. "No próximo ano devemos 
alcançar uma movimentação global de US$ 26 bilhões."  



 

 

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19, 20 e 21 maio 2006, Administração & Serviços, p. 

C-3. 


