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MR.MILES

Bernardo
Feldberg*

Ohomemmais viajado domundo
miles@estadao.com.br

Opinião

O
anode2005revelou-
se, de fato, bastante
favorável para o se-
tor de business tra-
vel, registrando um

índice de crescimento geral na
casados10%.Mas,alémdosnú-
meros ascendentes, outro fa-
tor decisivo para a consolida-
ção do mercado também cha-
ma a atenção: a crescente pro-
fissionalização no segmento de
viagens de negócios.
Entre os eventos que contri-
buíram nesse sentido está a
criação do Prêmio Best in
Class, instituídopelaTMCBra-
sil e que homenageia o travel
manager(gestordeviagenspro-
fissionais) de maior destaque
durante o ano. O prêmio utiliza
umaamostraamplaerepresen-
tativa da opinião dos profissio-
naisdaárea,queparticipamda
votação por meio de um siste-
ma online exclusivo e seguro.
Muito mais do que uma for-
ma de reconhecer os talentos
atuantes na gestão de viagens
corporativas, uma premiação
como esta também contribui
para o reconhecimento da im-
portância do trabalho do travel
manager no dia-a-dia das em-
presas.Cadavezmaisapresen-
çadesseprofissionalpassaafa-
zerpartedosquadrosestratégi-
cos de organizações dos mais
diversosporteseperfis, trazen-
do para si a responsabilidade
de compartilhar a gerência da
política de viagens de suas res-
pectivas empresas.

Esse profissional se posicio-
nacomoointerlocutorideal,do-
tado de bagagem técnica e de
um profundo conhecimento da
complexidade que a gestão de
viagensrepresentadentrodalo-
gística organizacional. Esse ti-
po de parceria representa uma

evoluçãonorelacionamentoen-
tre as agências queoperamsob
o conceito de travel manage-
ment companies e as empresas
contratantes, garantindo a ex-
celência do chamado service le-
vel agreement, o acordo formal
que especifica para ambas as

partes o tipo de serviço presta-
doeasmetasaserematingidas.
Tal nível de profissionaliza-
çãovemsedelineandoao longo
dos últimos anos, com especial
incrementoem2005.Nopassa-
do, apenas a alta cúpula das or-
ganizações tinha uma política

de viagens estabelecida, ao
passoque, naatualidade, es-
seprocedimentopassouain-
tegrar a rotina dos escalões
de nível médio ou gerencial.
Essamudançacolocouoque-
sitoviagensnaberlinda,pas-
sandoafigurarentreosprin-
cipais critérios de avaliação
empresarialquandooassun-
to são contas a pagar.
Nesse novo contexto, ga-
nhamtambémosfornecedo-
res domercado (redes hote-
leiras, companhias aéreas e
empresasdelocaçãodeauto-
móveis,entreoutras),quefa-
zemquestãode trabalharde
forma transparente e ofere-
cer as melhores tarifas, na
certeza de que os custos de
transação serão avaliados
por quem efetivamente en-
tende de gestão de viagens e

cujamissãoéjustamenteoti-
mizararelaçãocusto-benefí-
cio para as organizações,
contando, para isso, com a
colaboração imprescindível
do gestor profissionalizado.
Sabemosque, nos últimos
cinco anos, já avançamos
muito a caminho da profis-
sionalizaçãodosetornoBra-
sil. No entanto, ainda há um
longo trabalho a ser desen-
volvido na área. Acredita-
mos que este é um processo
semvoltae, paratermosêxi-
to, é preciso que todos os en-
volvidosno trade–asentida-
des, as agências, os hotéis e
os profissionais – arrega-
cem as mangas e façam sua
parte. ●

*Bernardo Feldberg
PresidentedaTMCBrasil–Asso-
ciaçãodasEmpresasAdministra-
dorasdeViagensdeNegócios
doBrasil

D
iversos leitores es-
creveram à Reda-
ção para agradecer
a mr. Miles por seu
alerta (publicado

na coluna anterior) quanto aos
inconvenientes de visitar a Ín-
dia na época dasmonções. Hou-
ve também quem se indignasse
com o tom utilizado pelo nosso
reputado viajante. Caso da lei-
tora Sara Esteves, de Belo Ho-
rizonte, que considerou “exage-
rado e desrespeitoso” o modo
como mr. Miles referiu-se ao
país dos faquires e dos mara-
jás. Nosso correspondente pro-
mete voltar ao assunto.

A seguir, a carta da semana:

Mr. Miles: gostaria de aproveitar
desuaexperiênciaparasaberqual
é o maior risco a que uma pessoa
pode se expor durante uma via-
gem?Levar odinheiro junto consi-
go? Visitar lugares que estão fora
dos guias? Desconhecer os hábi-
tos locais?
Sérgio LuísM. Tavares, por e-mail
“Well, my friend, é claro que
qualquer pessoa sensata lhe
responderia que os perigos va-
riam conforme os lugares para
os quais se viaja e as atitudes
dos viajantes. But, I’m not such
a reasonable man. Nunca conhe-

ci nada mais perigoso do que o
olhar de uma mulher. Embora
eles ofereçam tanto alívio quan-
to a luz de um farol nas noites
escuras demar bravio, com fre-
qüência conduzem marujos
afoitos para parcéis traiçoeiros
– e dali para o naufrágio.
Sou umdessesmarujos afoi-

tos, I’m afraid. Permita-me con-
tar-lhe um dos muitos casos
em que o farol de um meigo
olhar ofuscou-me a noção do
perigo. Dois anos atrás, no
Quirguistão, eu sorvia um chá
em Bishkek quando a bela e se-
diciosaUlyana convidou-me pa-
ra conhecer uma plantação de

papoulas nas escarpas da Cor-
dilheira de Tian Shan, cujos
cumes se elevam até os 7 mil
metros de altura.
Era, as you say, ‘uma fria’,

mas deixei-me levar pelo azul
cristalino de seus olhos. Supus
que partíamos para um pas-
seio romântico, mas não demo-
rei muito para constatar que ti-
nha sido levado para o refúgio
de um grupo de traficantes de
ópio para quem Ulyana traba-
lhava.
Believe me, my friend: o líder

da camarilha ousou oferecer-
me 10mil pounds (libras esterli-
nas) para que eu transportasse

uma certa quantidade do pro-
duto para Londres sob a prote-
ção segura de minha aparência
respeitável.
Embora indignado, pedi al-

guns minutos para refletir e,
em seguida, fiz um emocionado
relato ao grupo sobre os efeitos
maléficos da droga, contando,
emdetalhes, como Scottie, o so-
brinho dependente de um ex-
mordomo, atirou-se ao Tâmisa
em uma crise de depressão.
A palestra, thanks God, sur-

tiu efeito. Parte dos delinqüen-
tes quis me liquidar imediata-
mente. Os demais considera-
ram arriscado dar sumiço a

umestrangeiro – fato que pode-
ria desencadear um aumento
desnecessário na repressão. Se-
guiu-se um entrevero descomu-
nal, no meio do qual Ulyana – a
única que de fato se comoveu
com meu relato – resgatou-me
em um jipe. Tive gana de pas-
sar-lhe uma descompostura pe-
lo risco a que me submetera,
mas, again, my God, acabei sub-
jugado por seu olhar.
O fato,my dear Sérgio, é que

Ulyana acabou vindo para Lon-
dres comigo.
Tornou-se top model e, agra-

decida, costuma vir em casa pa-
ra preparar meus chás.”●

Mr.Miles é o homemmais viajado
domundo. Ele já esteve em 130
países e 7 territórios ultramari-
nos. É colunista e conselheiro edi-
torial da revista ‘Próxima Viagem’

Aprofissionalizaçãodosetordenegócios

RiscosnoQuirguistão

O papel do ‘travel
manager’ cresce
a cada dia dentro
das empresas
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