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Redução de custos com viagens corporativas é assunto obrigatório na arena de debates das 
grandes empresas. Segundo pesquisa do Aberdeen Group®, o turismo corporativo responde 
por 21% dos gastos operacionais das companhias, ocupando muitas vezes o segundo lugar no 
ranking de despesas mensais das corporações. As agências especializadas em administrar 
viagens de negócios têm investido maciçamente no desenvolvimento de tecnologias e sistemas 
de gerenciamento e emissão de reservas. Reflexo dessa tendência foi a última edição do Lactte 
- Encontro Latino Americano de Viagens Corporativas e Tecnologia, cujo centro das atenções 
foi a elaboração de ferramentas sofisticadas e a difusão de GDS´s (Global Distribuition 
Systems). Mas no calor das discussões faltou destacar as formas de otimizar a operação 
dessas ferramentas, que necessitam de capacidade analítica para, de fato, garantirem um 
atendimento de excelência e a tão almejada redução de custos.  
 
É lógico que o progresso na criação e na operação de sistemas de informação cada vez mais 
complexos é de grande valia para o setor. Na ITM - International Travel Management, entidade 
que congrega agências do segmento, tivemos a preocupação de criar o ITM Travel. Por meio 
dele, o cliente pode reservar hospedagem, transporte aéreo, locação de veículos e até prever a 
documentação que a viagem requer, com o diferencial de integrar essa ferramenta ao sistema 
de gerenciamento da empresa em departamentos correlatos: contas a pagar, recursos 
humanos, etc.  
 
Porém, é importante estender o debate a um ponto de suma importância: o capital humano, 
único componente do business intelligence capaz de ponderar alternativas e buscar soluções 
que dependam de relacionamento. Não basta à agência negociar tarifas com fornecedores, 
inseri-las em uma base de dados e explorar um sistema que efetue reservas e faça a busca 
pelo menor preço. O que o mundo corporativo vidrado em sistemas digitais ainda não se deu 
conta é de que, enquanto a automatização acarreta o repasse de percentuais maiores do 
comissionamento, o atendimento customizado permite uma economia mais significativa e um 
conhecimento mais aprofundado das necessidades da empresa contratante. Debate e pesquisa 
tecnológica são preponderantes, mas esse representa o passo inicial de um processo muito 
mais complexo. É necessário capacitar pessoas ao pronto atendimento, gente com poder de 
discernimento para interferir no sistema de reservas. No turismo, operar um programa sem 
conhecimento humano pode ser uma viagem sem volta à má gestão de recursos.  
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