
SETOR DE VIAGENS CORPORATIVAS MOVIMENTA R$ 8,57 BILHÕES EM MAIO, ALTA DE
171,7%.

De acordo com o LVC – Levantamento das Viagens Corporativas, da FecomercioSP em

parceria com a ALAGEV – Associação Latino Americana de Gestão de Eventos e Viagens

Corporativas, a movimentação das viagens corporativas pelo Brasil foi de R$ 8,57

bilhões em maio, crescimento de 171,7% na comparação com igual período do ano

passado. Em relação ao pré-pandemia, maio de 2019, o faturamento é praticamente

igual, quando naquele mês foi de R$ 8,63 bilhões.

Evidentemente, há uma recuperação sólida das empresas que estão investindo mais

em deslocamentos, realizando eventos, feiras e etc. Além disso, a variação acentuada é

por conta de uma base fraca de comparação, quando no ano passado o país vivia a sua

segunda onda da pandemia do coronavírus.

No entanto, o aumento da movimentação financeira do setor também está relacionado

à inflação. Com os custos gerais aumentando, sobretudo o de transporte, tem

pressionado às empresas terem que gastar mais para a mesma ação que realizava há

um ano.

As passagens aéreas, em média, subiram 122% em 12 meses, mais do que o dobro.

Isso falando da tarifa de lazer e corporativa. Imaginando que o ticket pago para

negócios, tradicionalmente, é mais elevado, entende-se que as empresas enfrentam

uma dificuldade maior nos possíveis investimentos de viagens, de viagens de

colaboradores e gestores, de realizar um evento numa da empresa numa outra região

do país, entre outros.



A economia no Brasil tem reagido de forma não uniforme, com alguns setores se

recuperando e outros ainda com dificuldades para retomar patamares pré-pandemia.

O agronegócio, por exemplo, tem sido beneficiado pelo aumento dos preços das

commodities no mercado internacional e da desvalorização do real. A renda que o

segmento tem gerado para o país, sobretudo para as regiões de interior, é muito

elevada e tem aquecido a economia, amenizando, por outro lado a dificuldade de se

gastar com viagens corporativas.

Por outro lado, a indústria de maneira geral vem registrando queda no desempenho

por conta do aumento do custo de capital, ou seja, da taxa de juros, mas também da

falta de insumos importados, que impacta a cadeia de automóveis e eletrônicos, por

exemplo.

Então, cada segmento da economia vai reagir de forma diferente nas estratégias da

execução de viagens de negócios neste “pós-pandemia”. Com muito ou pouco dinheiro

disponível para se investir, o que tem sido muito claro entre as empresas em geral é a

maior crítica em relação a esses gastos, com a avaliação de forma muito mais próxima

sobre a necessidade e a eficiência da realização de uma viagem.

De qualquer forma, mesmo com mais critérios, a tendência é positiva para o setor de

viagens corporativas. E o LVC captará esse movimento das empresas, através do

faturamento das companhias aéreas, das locadoras de veículos, do transporte

rodoviário, entre outros.

Para Mariana Aldrigui, presidente do Conselho de Turismo da FecomercioSP, "o turismo

de negócios sempre se caracterizou pela alta demanda de serviços mais caros,

especialmente pelo curto prazo entre decisão e compra; a revisão das prioridades em



relação à produtividade desejada e orçamento disponível causou alterações que

podem não trazer os números aos mesmos patamares de 2019, o que não implica em

menor faturamento. Mudança de padrões, de destinos ou mesmo de estratégias já

estão em curso e marcarão significativamente o ano. O alerta principal se dá para

empresas cujos orçamentos de viagens são definidos com muita antecedência - o

efeito da inflação nos preços (especialmente de passagens) podem reduzir

significativamente o volume de viagens no segundo semestre"

Nota metodológica:

O LVC – Levantamento das Viagens Corporativas é realizado mensalmente pela
FecomercioSP em parceria com a ALAGEV. Os dados são coletados de pesquisas do
IBGE, a Pesquisa Anual de Serviços e Pesquisa Mensal de Serviços. São levados em
consideração setores como transporte aéreo e rodoviário, meios de hospedagem,
restaurantes, agências e operadoras, locadoras de veículos, eventos culturais, entre
outros. Contudo, o LVC não tem por objetivo trazer de forma detalhada essas
informações, mas trazer uma dimensão desse mercado de viagens corporativas. A
partir das informações levantadas, é feito um extenso trabalho estatístico de
ponderação para se chegar ao valor do faturamento nacional do setor de viagens
corporativas. Os valores são atualizados pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), do IBGE.






