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Apresentação 

Este estudo foi desenvolvido pela GfK em parceria com o consultor Mauricio Emboaba Moreira 

sob contratação da Associação Latino Americana de Gestores de Eventos e Viagens 

Corporativas – ALAGEV. 

Seu propósito foi realizar um diagnóstico econômico-mercadológico das viagens corporativas 

do mercado brasileiro no período 2016-2017 e realizar previsões de curto prazo para este 

negócio. 

A abordagem do trabalho foi de natureza multidisciplinar, combinando elementos econômicos 

e mercadológicos e aplicando ferramentas de análise qualitativas e quantitativas. Esta opção 

metodológica permitiu construir uma visão multifacetada das viagens corporativas no 

mercado brasileiro. Com efeito, as conclusões deste estudo se entrelaçaram e ofereceram uma 

compreensão consistente deste mercado. 

Para realizar este trabalho, o estudo foi desenvolvido em três partes interconectadas, 

iniciando em análises setoriais no panorama mundial e nacional e avançando até visões 

pessoais dos atores deste mercado. 

A Parte I é de natureza econômica, sendo que seu tratamento está alinhado com as melhores 

práticas mundiais utilizadas para analisar o setor. Nesta parte o impacto econômico do turismo 

e das viagens corporativas é quantificado nas dimensões Valor Adicionado Bruto, 

Recolhimento de Tributos, Geração de Empregos e de Salários. Também nesta parte é criado o 

Indicador de Vendas Corporativas (IVC) alinhado às estatísticas nacionais e consistente com as 

recomendações da World Tourism Organization (UNTWO), agência da Organização das Nações 

Unidas especializada para o setor. 

A Parte II é uma pesquisa quantitativa realizada por questionário eletrônico junto aos 

associados da ALAGEV. Nesta pesquisa são levantados de forma amostral o comportamento 

das vendas em 2016 dos segmentos e Fornecedores e Clientes e suas perspectivas para 2017. 

Especial ênfase é dada nesta parte no sentido de melhor conhecer a tendência dos 

investimentos dos Fornecedores em tecnologia da informação voltados para o setor das 

viagens corporativas. Vertente não menos importante foi explorada junto aos Clientes, 

assumidos como termômetros fiéis das viagens corporativas. Uma amostra dos depoimentos 

de quase duzentos respondentes deu robustez às conclusões extraídas deste levantamento. 

A Parte III é uma pesquisa qualitativa feita por meio de entrevistas em profundidade com 

roteiro semiestruturado que permitiu conhecer detalhes das inter-relações entre os atores 

deste setor. Esta abordagem ajudou a dar sentido aos tratamentos quantitativos feitos nas 

demais partes deste trabalho. 

Os desenvolvedores deste trabalho agradecem a confiança e a colaboração da Diretoria da 

ALAGEV e o tempo concedido pelos respondentes e entrevistados nas pesquisas conduzidas. 

 

São Paulo, 17 de março de 2017 

GfK do Brasil                                                      Mauricio Emboaba Moreira, PhD. 
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PARTE I 

O Mercado Brasileiro de Viagens Corporativas - Uma Análise do seu 

Desempenho e Perspectivas Econômicas para os Próximos Anos 

 

 

Objetivos 

O presente estudo tem por objetivos: 

1- Analisar a evolução recente do desempenho da demanda de viagens e turismo no 

Brasil sob um ponto de vista econômico, correlacionando-a com a evolução do 

Produto Interno Bruto – PIB do país. 

2- Definir o Indicador de Viagens Corporativas - IVC, calculado a partir de critérios 

alinhados com a metodologia internacionalmente aceita para o setor. 

3- Quantificar o impacto econômico das atividades das viagens e turismo na economia 

brasileira no ano de 2016, nas dimensões valor adicionado, geração de empregos e 

salários e recolhimento de tributos. 

4- Verificar qual é a parcela desta demanda relacionada com as viagens de negócios e 

eventos. 

5- Realizar estimativas do comportamento futuro do IVC para os próximos anos. 

 

 

Metodologia 

As fontes de dados e informações utilizadas na elaboração deste estudo são públicas e oficiais 

e acessíveis nos sítios referenciados. Dessa maneira, todas as análises realizadas são 

perfeitamente auditáveis. 

Os critérios de agrupamento dos dados são os utilizados pela agência especializada da 
Organização das Nações Unidas – ONU para o turismo, a World Tourism Organization - 
UNWTO (www2.unwto.org), notadamente no que diz respeito à definição das atividades 
características do turismo – ACTs e às recomendações da publicação Tourism Satellite Account: 
Recommended Methodological Framework – 20081. Cabe salientar que os referidos critérios e 
recomendações são seguidos in totum pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE (fonte principal das informações e dados utilizados neste estudo) e pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 

                                                           
1
 United Nations World Tourism Organization UNWTO, Tourism Satellite Account: Recomended 

Methodological Framework 2008, disponível em 
www.unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1e.pdf 
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Os cálculos relacionados com o impacto econômico das atividades do turismo foram feitos 
tomando por base a Matriz de Insumo Produto – MIP 2010, Nível 67, atualizada em 
01/12/20162. 

Conforme preconizado pelo IPEA, as atividades núcleo do turismo são Agência de Viagem, 
Alojamento e Transporte Aéreo, cujas métricas guardam estreita correlação estatística entre si 
e com as demais cinco ACTs, a saber, Alimentação, Transporte Terrestre, Transporte 
Aquaviário, Aluguel de Transportes, Cultura e Lazer3. 

Dessa maneira, a utilização de um modelo econométrico preditivo da demanda para o 
transporte aéreo é plenamente justificável e suas conclusões podem ser extrapoladas para as 
predições do comportamento futuro das demandas das demais ACTs. 

Por outro lado, a segregação da demanda das atividades do turismo nos segmentos 
relacionados com os motivos de viagem foi feita a partir do levantamento feito pelas 
associadas da ALAGEV sobre as características das classes tarifárias dos bilhetes aéreos 
emitidos em voos domésticos. Além disso, para a avaliação das dimensões econômicas do 
segmento negócios as estatísticas correspondentes foram ponderadas pelas proporções dos 
gastos destes turistas em relação aos gastos dos turistas não negócios, mensurada pela 
pesquisa feita em 2012 pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE4, a qual 
envolveu uma amostra de 37 mil domicílios pesquisados em 137 municípios brasileiros.   

A UNWTO aceita duas abordagens para os levantamentos estatísticos relacionados com as 
atividades do turismo no tocante à utilização de coeficientes de ajuste para contabilizar 
aquelas atividades que dizem respeito ao atendimento ao turista. Uma abordagem ignora os 
referidos ajustes e a outra os considera, levando em conta que determinadas ACTs atendem 
também a clientes que não são turistas. Assim, a primeira abordagem tende a superestimar as 
estatísticas das atividades relacionadas com o turismo. As distorções são bastante 
significativas e, no caso brasileiro, segundo o IPEA, mais do que duplica as dimensões 
estimadas das ACTs. A principal distorção ocorre em relação às atividades da ACT Alimentação, 
a qual emprega cerca de 1,7 milhão de trabalhadores e atende primordialmente clientes que 
não são turistas5. 

Considerando os objetivos deste estudo - os quais incluem a mensuração do impacto 
econômico e não apenas a quantificação dos empregos relacionados com o atendimento ao 
turista - optou-se por adotar os coeficientes de ajuste recomendados pelo IPEA6 para as ACTs 
Alimentação (0,28), Transporte Terrestre (0,28), Transporte Aquaviário (0,12), Aluguel de 
Transporte (0,43) e Cultura e Lazer (0,05). Quanto às atividades Alojamento, Agência de 
Viagem e Transporte Aéreo (atividades núcleo do turismo) não foi considerado coeficiente de 
ajuste porque, se o fizesse, estar-se-ia introduzindo importantes distorções no cálculo dos 
valores adicionados e tributos recolhidos pelas ACTs. Por outro lado, as atividades do turismo 
foram contextualizadas em seus ambientes econômicos porque, como se demonstrará, deles 

                                                           
2
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Matriz de Insumo Produto, disponível em 

www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/matrizinsumo_produto/2010/default.shtm 
3
 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Sistema de Informações sobre o 

Mercado de Trabalho do Setor Turismo, disponível em 
www.ipea.gov.br/extrator/arquivos/161018_oficina_geral_sistema_informacoess_sobre_mercado_trab
alho_setor_turismo.pdf. 
4
 Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, Caracterização e Dimensionamento do Turismo 

Doméstico no Brasil – 2010/2011 – Relatório Executivo, disponível em 
www.dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda-tur%C3%ADstica-nacional.html. 
5
 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ibid. 

6
 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ibid. 
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são indissociáveis. Para atender a este requisito, este estudo trata do turismo no Brasil e no 
plano mundial, com ênfase no primeiro. 

Finalmente, o Indicador de Viagens Corporativas foi definido como sendo a soma das receitas 
operacionais líquidas anuais das ACTs calculadas com os coeficientes de ajuste acima e 
multiplicada pela participação das viagens corporativas e ponderada pelos gastos médios dos 
viajantes corporativos em relação à média do total de viajantes. 

 

Introdução 

O desempenho econômico do turismo em todo o mundo está intimamente atrelado ao seu 
ambiente econômico. Nesse sentido sua compreensão passa, necessariamente, pela avaliação 
do cenário econômico em que está imerso. 

Assim, esse estudo inicia por uma breve avaliação do cenário econômico mundial e suas 
tendências para os próximos anos suportadas pelos técnicos do Fundo Monetário 
Internacional - FMI. Na sequência, são abordadas as tendências atuais e as métricas do turismo 
em escala mundial segundo a visão da World Travel & Tourism Council – WTTC. 
Posteriormente, este estudo reproduz as questões chaves da economia brasileira e suas 
previsões para os próximos anos segundo a ótica do Fundo Monetário Internacional. 

Traçados esses cenários, o estudo focaliza o turismo no Brasil no seu contexto amplo e analisa 
a evolução recente das viagens corporativas neste mercado. O desenvolvimento desta análise 
é feito em três etapas. A primeira corresponde à definição do Indicador de Viagens 
Corporativas – IVC, bem como a estimativa do seu valor para os anos de 2000 a 2016. A 
segunda etapa envolve a mensuração dos impactos econômicos diretos, indiretos e induzidos 
do turismo no Brasil nas dimensões valor adicionado, impostos recolhidos, empregos e salários 
gerados. Dessa maneira, a relevância econômica do turismo no Brasil é trazida à tona. A 
terceira etapa é dedicada à previsão do nível de atividade econômica do mercado brasileiro do 
turismo para os próximos anos. 

 

Breves Comentários sobre o Panorama Econômico Mundial 

No mundo todo, o turismo, nas suas diferentes atividades, depende e fomenta o 
desenvolvimento econômico. Por essa razão a análise de suas estatísticas deve ser feita à luz 
da compreensão da economia no seu ambiente. Por outro lado, a compreensão do panorama 
econômico atual passa, necessariamente, por uma abordagem histórica que envolva, pelo 
menos, o ciclo econômico presente, o qual se iniciou em 2008-2009. 

A crise econômica desse período levou ao primeiro declínio da produção industrial global 
desde o ano de 1946. Uma novidade que se verificou nessa crise foi a grande diversidade das 
políticas fiscais postas em prática pelos governos nacionais a partir de então, as quais variaram 
desde políticas pró-desenvolvimentistas (impulsionando a atividade econômica por meio de 
políticas fiscais e monetárias não restritivas na expectativa de que o déficit fiscal fosse 
mitigado pelo aumento da receita tributária) até as de redução do déficit fiscal por meio de 
políticas fiscais e monetárias restritivas (buscando a redução do déficit fiscal por meio do corte 
das despesas públicas). De uma forma resumida, pode-se dizer que os países que adotaram 
políticas desenvolvimentistas para redução do déficit fiscal experimentaram crescimento 
econômico maior nos cinco anos seguintes ao início da crise para depois mergulharem em 
situações muito mais difíceis nos dias atuais. Por outro lado, os países que optaram por 
programas de estabilização econômica pelo corte de despesas públicas e controle monetário 
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enfrentaram dificuldades nos primeiros cinco anos e entraram em processos de recuperação 
do crescimento econômico a partir de 2013. O Brasil foi um dos países que optou pela primeira 
abordagem; isto é, estimulou a sua economia por meio do aumento da oferta monetária e da 
dívida pública, a qual atingiu níveis de aceleração insustentáveis a partir de 20157. 

As estimativas de crescimento da economia global em 2016 situam-se em torno de 3,1%. Para 
2017 prevê-se que a economia global cresça 3,4%. Entretanto, é grande a variância das 
expectativas de crescimento segundo a região e segundo o país8. Estas variações se devem em 
grande parte às políticas monetárias e fiscais postas em prática para contornar a crise de 2008-
2009. 

Além desses elementos, existem outros que adicionam grande incerteza sobre o 
comportamento futuro da economia global. Em primeiro lugar, a saída do Reino Unido da 
União Europeia, cujo impacto ainda não está claro, e um crescimento econômico dos Estados 
Unidos mais fraco do que se esperava pressionam negativamente as expectativas de 
crescimento mundial. Opostamente, a melhora das expectativas em relação à economia 
chinesa e a revigoramento dos preços das commodities favorecem os exportadores desses 
bens, acenando, assim, para impactos econômicos positivos no futuro próximo.  

Espera-se um crescimento robusto das economias asiáticas, em especial a Índia e um 
aprofundamento das dificuldades da África Subsaariana. A incerteza das expectativas em 
relação às economias europeias é acentuada pela indefinição do sucesso das plataformas 
políticas anti-integração europeia e pelas incertezas relacionadas com os preços do petróleo. 
Quanto às economias em desenvolvimento que optaram pelas políticas econômicas pró-
desenvolvimentistas (como o Brasil) as incertezas se apoiam nas dificuldades dos seus 
governos darem respostas rápidas às dificuldades econômicas reinantes, especialmente as 
relacionadas com o déficit público. 

Estes desenvolvimentos colocaram mais pressão para baixo sobre as taxas de juro globais, uma 
vez que se espera que a política monetária permaneça como está por mais tempo9. 

 

Dados e Fatos sobre o Turismo Global 

O turismo e a atividade econômica são variáveis que mutuamente se alimentam. Assim, as 
atividades do turismo dependem da existência da atividade econômica, seja para a realização 
das viagens motivo negócios, seja para a realização das viagens motivo não negócios, as quais 
pressupõem a disponibilidade de uma renda pessoal discricionária sem a qual não ocorreriam. 
Por outro lado, as atividades do turismo geram um fluxo econômico que realimenta as 
atividades econômicas como um todo, gerando um ciclo virtuoso. 

As cifras envolvidas são expressivas. Assim, estima-se que o impacto econômico do turismo 
correspondeu em 2016 a 3,0% do PIB mundial e a 3,6% dos empregos existentes. Se forem 
computados os efeitos indiretos e os induzidos, o impacto do turismo atinge a casa de 9,8% do 
PIB mundial e a 9,5% do total dos empregos10. 

                                                           
7
 Central Intelligence Agency – CIA, World Fact Book, disponível em www.cia.gov, acessado em 11-01-17 

8
 International Monetary Fund IMF, IMF World Economic Outlook (WEO), October 2016: Subdued 

Demand - Symptoms and Remedies, disponível em http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29. 
9
 International Monetary Fund IMF, ibid. 

10
 World Travel and Tourism Council, Global Travel & Tourism Economic Impact Update - August 2016, 

disponível em www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/wttc-global-travel--
tourism-economic-impact-update_july-2016_encrypted.pdf 
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A correlação entre a quantidade de turistas internacionais no mundo todo e o PIB mundial é 
demonstrada no quadro abaixo e sua evolução é ilustrada no gráfico que se segue. 

 

Evolução do Total das Chegadas de Turistas Internacionais e PIB Mundial 

 

Fontes: United Nations World Tourism Organization - UNWTO, Annual Report 2015, disponível em 
www2.unwto.org/annual-reports; International Monetary Fund - IMF, IMF World Economic Outlook 
(WEO), October 2016: Subdued Demand - Symptoms and Remedies, disponível em 
www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29. 

 

 

 

 

 

 

Turistas (milhões)
PIB mundial 

(bilhões USD)

1995 527                        30.853                  

1996 561                        31.711                  

1997 586                        31.670                  

1998 602                        31.489                  

1999 625                        32.587                  

2000 674                        33.655                  

2001 675                        33.418                  

2002 696                        34.556                  

2003 692                        38.827                  

2004 764                        43.707                  

2005 809                        47.326                  

2006 855                        51.256                  

2007 911                        57.859                  

2008 928                        63.422                  

2009 892                        60.048                  

2010 950                        65.643                  

2011 994                        72.769                  

2012 1.040                    74.092                  

2013 1.088                    76.075                  

2014 1.134                    78.042                  

2015 1.184                    73.599                  

Correlação ( R ) 0,97                       

Taxa média de 

crescimento 4,1% 4,4%
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Breves Comentários sobre o Panorama Econômico Brasileiro 

A missão de consultoria do Fundo Monetário Internacional - FMI que visitou o Brasil em 2016 
concluiu o seu relatório sobre a economia brasileira em novembro do mesmo ano e formulou 
um diagnóstico que corresponde ao pensamento da grande maioria dos economistas e 
especialistas em finanças públicas. Seus pontos principias são: 

a) A economia do Brasil está saindo da recessão, mas a recuperação continua fraca e será 
gradual. 

b) A estratégia fiscal planejada pelo governo ajudou a aumentar a confiança e a opinião 
geral dos agentes econômicos. 

c) A implantação das reformas estruturais, incluindo a política fiscal, o mercado de 
trabalho e a infraestrutura, são necessárias para aumentar o crescimento a longo 
prazo. 

Segundo a missão do FMI, o governo que tomou posse em maio de 2016 tomou as medidas 
adequadas para a correção de antigos e permanentes desequilíbrios estruturais da economia 
brasileira. Entretanto, a realização de apenas um forte movimento para implantar as medidas 
propostas no lado das despesas seria um caminho longo demais para restabelecer a 
credibilidade das políticas e a confiança do mercado para obter efeitos positivos sobre o 
investimento e o crescimento econômico. Assim, a implantação antecipada de medidas-chave 
de política fiscal também ajudaria a moderar as expectativas de inflação e facilitar a 
flexibilização da política monetária11. 

Ainda segundo o FMI, o Brasil está prestes a emergir de uma profunda recessão, caracterizada 
pelas fortes contrações ocorridas em 2015 e 2016, refletindo principalmente questões 
domésticas de longa data, embora as alterações nos termos de troca e a fraca procura global 
também tenham desempenhado um papel importante. As condições financeiras mais 
apertadas e a desaceleração do crédito e a incerteza em torno do cenário político têm sido os 
principais fatores por trás do declínio dos investimentos e do consumo e do desemprego 
renitente. Um realinhamento acentuado dos preços administrados e o aperto da política 
monetária também representaram um obstáculo ao crescimento12. 

                                                           
11 

International Monetary Fund – IMF, Press Release 16/507 - IMF Executive Board Concludes 2016 
Article IV Consultation with Brazil, disponível em www.imf.org/en/News/Articles/2016/11/15/PR16507-
Brazil-IMF-Executive-Board-Concludes-2016-Article-IV-Consultation-with-Brazil. 
12

 International Monetary Fund – IMF, ibid. 



 

9 
 

Em paralelo, a inflação, que se manteve por diversos anos acima do centro da meta e em torno 
do limite superior da escala da tolerância do Banco Central, mantém tendência de redução 
para 6,0 a 6,5% no acumulado de doze meses e se afasta do pico de 10,71% (IPCA), ocorrido 
em janeiro de 2016. 

As reservas internacionais estão acima do preconizado pelo FMI e financiou integralmente o 
déficit em conta corrente, que se reduziu de 4,3% do PIB em 2014 para 3,3% em 2015. A 
posição externa do Brasil permaneceu, no entanto, moderadamente mais fraca do que o nível 
consistente com os fundamentos refletindo a recente reversão da depreciação cambial 
ocorrida em 2015. 

A saúde do setor bancário deteriorou-se um pouco, mas permanece sólida: os índices de 
capital do sistema global caíram em 2015, mas permanecem bem acima dos mínimos 
regulatórios; o risco de liquidez aumentou em 2015, mas o perfil de financiamento global do 
sistema manteve-se forte; as exposições ao financiamento externo são baixas e os riscos de 
câmbio estão amplamente cobertos; a rentabilidade geral diminuiu devido a um aumento das 
provisões para perdas de crédito e aos custos de financiamento mais elevados; os 
empréstimos improdutivos aumentaram gradualmente, mas permanecem moderados em 
4,1%. Os bancos permaneceram bem provisionados com reservas para perdas de empréstimos 
que cobrem 150% das inadimplências. No entanto, as empresas não financeiras estão muito 
alavancadas e vulneráveis13. 

Apesar das políticas fiscais e monetárias postas em prática pelo governo, os resultados fiscais 
têm sido decepcionantes. Em 2015, o déficit primário do setor público não financeiro atingiu 
1,9% do PIB e o déficit global foi de 10,4% do PIB. Estima-se que o déficit primário em 2016 
atinja 2,7% do PIB e o equilíbrio global próximo do observado em 2015. 

Desde maio de 2016, o governo tem anunciado uma série de medidas para fortalecer as 
políticas macroeconômicas e restaurar a credibilidade. Surpreendentemente, o governo 
enviou ao Congresso uma emenda constitucional que limita o crescimento da despesa federal 
descontada a taxa de inflação (IPCA) ao nível do ano anterior para os próximos 20 anos. O 
governo também anunciou uma reforma do sistema de previdência social, necessária em si 
mesma e também necessária para viabilizar o limite de suas despesas. 

Não obstante as medidas corretivas tenham sido tomadas, a retomada do desenvolvimento 
tem sido mais fraca do que se estimava anteriormente. Com estas melhorias na frente fiscal e 
assumindo que a incerteza continua a diminuir, prevê-se que o investimento continue a 
recuperar, apoiando um regresso gradual ao crescimento positivo a partir do início de 2017. 
Mesmo que assim seja, as perspectivas estão sujeitas a riscos como os decorrentes das 
incertezas políticas associadas, por exemplo, ao resultado da evolução das investigações sobre 
a corrupção. Outros riscos relacionam-se com a ocorrência de um período prolongado de 
crescimento mais lento nas economias avançadas e emergentes (especialmente a China), 
novos declínios nos preços das commodities de exportação e condições financeiras mundiais 
mais apertadas. 

Ainda que estejam presentes grandes incertezas nos cenários econômico e político, as 
previsões do mercado no que se relaciona com o comportamento do PIB, espelhada pelo 
Sistema de Previsões de Mercado do Banco Central - BACEN14 se mantêm estáveis e com 
pequena variância, podendo ser retratadas no quadro abaixo. 

 

                                                           
13

 International Monetary Fund – IMF, ibid. 
14

 Banco Central do Brasil – BACEN, Sistema de Expectativas de Mercado, disponível em 
www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/consulta/serieestatisticas. 
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Previsões da Variação Média Anual do PIB Brasileiro 

 

Fonte: Banco Central do Brasil – BACEN, Sistema de Expectativas de Mercado, disponível em 
www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/consulta/serieestatisticas, acessado em 16/12/16. 

 

 

Definição do Indicador de Viagens Corporativas – IVC 

O Indicador de Viagens Corporativas – IVC foi definido como sendo a soma dos valores das 

receitas das empresas que compões as Atividades Características do Turismo - ACTs, conforme 

a definição adotada World Tourism Organization - UNWTO (www2.unwto.org), ajustando-as 

pelos coeficientes calculados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA, à 

exceção das atividades núcleo do turismo (Alojamento, Agência de Viagem e Transporte 

Aéreo), multiplicada pela participação dos viajantes  com o motivo preponderante de realizar 

negócios e multiplicada pela proporção dos seus gastos por viagem em relação aos gastos 

médios do total viajantes.  

Essa metodologia tem como vantagem seguir os padrões classificatórios internacionais 

recomendados pela UNWTO, os quais se alinham com os seguidos pelas estatísticas realizadas 

mensalmente pelo IBGE, garantindo, dessa forma, a comparabilidade e consistência dos dados, 

a construção de uma série histórica e a atualização permanente dos levantamentos. Com 

efeito, estes dados são levantados pelo IBGE desde o ano de 2000 por meio da Pesquisa Anual 

de Serviços - PAS, envolvendo mais de 350 mil empresas, e disponível ao público no sítio desse 

instituto. Além disso, esses dados são atualizados pelos coeficientes de variação mensal 

apurados pelo IBGE na Pesquisa Mensal de Serviços – PMS e pelos levantamentos feitos para o 

cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Todos estes dados são 

publicados com defasagem temporal inferior a sessenta dias. Por outro lado, a adoção dessa 

metodologia de cálculo alinha os dados do turismo ao Sistema de Contas Nacionais do Brasil, o 

que torna viável a utilização com periodicidade mensal da Matriz de Insumo Produto – MIP, 

publicada pelo IBGE para cálculo do impacto econômico do turismo no Brasil. 

Dos cálculos realizados sobre os dados de viagens e do turismo no mercado brasileiro é 

possível extrair-se a parcela que cabe às viagens de negócios por meio do levantamento 

estatístico da proporção dos bilhetes aéreos cujas classes tarifárias são características dos 

viajantes de negócios. Esse procedimento pode ser considerado satisfatório, levando em conta 

que o transporte aéreo é uma atividade núcleo do turismo e representa a maior parcela das 

vendas.  

Em poucas palavras, o alinhamento metodológico adotado para a construção do IVC aos 

preceitos das informações públicas oficiais do Governo Brasileiro e da Organização das Nações 

Unidas confere elevado grau de credibilidade e transparência e tem o potencial de reforçar 

substantivamente as atividades de advocacy da ALAGEV.  

Média Desvio Padrão Otimista Pessimista

2017 0,68% 0,50% 1,69% -0,33%

2018 2,33% 0,66% 3,66% 1,00%

2019 2,43% 0,58% 3,60% 1,26%

2020 2,44% 0,57% 3,59% 1,29%
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A evolução das vendas das ACTS e sua variação anual a preços constantes e a sua participação 

relativa podem ser visualizadas no quadro e gráficos abaixo, onde se observa a acentuada 

queda relativa das receitas do transporte aéreo. Assim, esta ACT iniciou a série, em 2000, com 

43% e a terminou, em 2016, com 31% das receitas das ACTs somadas. A razão principal foi a 

persistente queda das tarifas aéreas no período.  

 

Evolução das Receitas das ACTS (em R$ mil de 2016) 

 

(Fontes: Pesquisa Anual de Serviços – PAS, IBGE; e Pesquisa Mensal de Serviços – PMS, IBGE. Elaboração 

própria Mauricio Emboaba Moreira Consultoria) 

 

 

 

 

 

 

 

Total 1.Alojamento 2.Alimentação
3.Agências de 

Viagem

4.Transporte 

Aéreo

5.Transporte 

Terrestre

6.Transporte 

Aquaviário

7.Aluguel de 

Transporte

8.Cultura e 

Lazer

Núcleo ACTs Núcleo ACTs Núcleo ACTs

2000 75.074.013,5      12.636.029,7 11.979.192,1 3.177.217,4   32.314.782,1 12.460.440,6 1.014.099,9   1.221.439,0   270.812,8       

2001 83.022.641,3      12.810.049,9 13.384.351,2 3.641.330,5   37.576.848,8 12.681.793,4 1.376.652,0   1.243.137,2   308.478,3       

2002 82.053.883,2      12.674.102,6 13.639.016,2 3.851.586,9   35.883.400,8 12.798.346,4 1.684.201,6   1.254.562,3   268.666,4       

2003 75.877.720,4      11.806.605,6 10.731.653,5 3.504.942,7   34.014.096,0 12.764.338,8 1.577.231,1   1.251.228,7   227.623,9       

2004 80.910.703,2      12.606.179,5 11.557.070,2 4.168.850,3   36.110.210,1 13.117.142,8 1.847.308,6   1.285.812,5   218.129,2       

2005 84.713.057,7      14.054.328,4 12.971.407,0 4.886.333,4   35.076.685,0 14.120.697,6 1.955.205,8   1.384.186,3   264.214,2       

2006 84.607.822,6      14.600.798,1 14.611.265,8 4.994.255,3   31.518.947,2 15.139.679,9 1.941.383,3   1.484.072,4   317.420,7       

2007 84.108.653,0      15.934.680,9 15.517.744,5 5.088.729,5   28.482.851,4 15.640.572,6 1.575.485,2   1.533.172,5   335.416,4       

2008 93.878.291,9      17.964.960,7 16.433.991,4 6.174.725,1   33.214.219,8 16.444.837,7 1.667.029,2   1.612.010,9   366.517,3       

2009 96.292.523,9      18.566.697,2 20.277.998,7 6.660.367,0   30.171.314,4 17.005.649,6 1.597.900,8   1.666.984,7   345.611,6       

2010 107.727.515,9    20.866.982,9 22.695.311,1 7.359.351,7   34.879.017,8 18.020.964,5 1.755.780,6   1.766.511,3   383.596,1       

2011 117.868.080,1    22.441.458,6 26.948.612,4 7.845.320,3   37.705.436,4 18.857.549,1 1.795.236,5   1.848.517,8   425.948,9       

2012 125.707.224,8    23.227.383,9 29.646.547,4 8.813.745,7   39.988.551,6 19.801.102,7 1.810.910,0   1.941.009,9   477.973,5       

2013 134.733.502,9    26.175.559,4 31.358.633,9 9.923.065,2   42.583.264,0 20.199.613,1 1.976.017,5   1.980.074,1   537.275,6       

2014 144.821.714,4    27.638.899,4 36.563.225,6 10.786.786,6 43.895.188,5 20.895.103,7 2.369.027,7   2.048.249,8   625.233,2       

2015 127.254.162,2    25.557.083,2 27.345.811,8 9.974.304,6   39.986.707,2 19.340.354,5 2.548.102,2   1.923.659,3   578.139,4       

2016 116.242.104,4    23.496.146,9 25.140.631,5 9.096.976,8   36.469.524,5 17.515.354,2 2.254.045,2   1.742.138,4   527.287,0       
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Segundo a Associação das Empresas Aéreas – ABEAR, em 2015 as tarifas médias domésticas 

pagas por passageiros por quilômetro voado (yield) é cerca de 30% do valor apurado no ano de 

2000 em termos reais, conforme demonstra o gráfico abaixo. 
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Fonte: Associação Brasileira das Empresas Aéreas – ABEAR, Panorama 2015, disponível em 

http://www.abear.com.br/uploads/arquivos/dados_e_fatos_arquivos_ptbr/Panorama_2015.PDF 

A participação estatística dos viajantes a negócios nas viagens aéreas é assunto sobre o qual 

pesa controvérsia. Dessa maneira, do já referenciado estudo conduzido pela Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE15 deduz-se matematicamente que, à época em que 

foram realizados os trabalhos de campo (entre 2010 e 2011), a proporção dos viajantes a 

negócios era de cerca de 35% pelo modal aéreo doméstico. Por outro lado, os levantamentos 

feitos pela SAC16 nos principais aeroportos brasileiros, trimestralmente e a partir do início de 

2013, envolvendo passageiros que embarcaram em voos domésticos e internacionais, em 

companhias brasileiras e estrangeiras, mostrou que, em 2016, dos 109,5 milhões de 

passageiros embarcados nesse ano17 cerca de 32% das viagens tinham como motivo principal a 

realização de negócios. 

Entretanto, estatística realizada junto às associadas da ALAGEV envolvendo uma amostra 

acima de um terço dos bilhetes aéreos vendidos em 2016 indicou que nesse ano a proporção 

dos bilhetes corporativos foi de 60%, aproximadamente, valor que se aproxima da percepção 

dos associados da ALAGEV. Este percentual foi o adotado nos cálculos que suportaram a 

elaboração do gráfico abaixo. 

Em paralelo, o estudo da FIPE já citado18 demonstrou que os gastos médios realizados pelos 

passageiros domésticos motivo negócios em viagem pelo modal aéreo foram cerca de 12% 

maiores do que a média dos viajantes por esse modal. Considerando a maior proporção dos 

gastos realizados pelos passageiros motivo negócios, estimou-se para efeito de cálculo do IVC 

que 67% (60% vezes 1,12, aproximadamente) da receita operacional líquida do setor do 

                                                           
15

 Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, ibid. 
16

 Secretaria da Aviação Civil – SAC, Pesquisa Permanente de Satisfação do Passageiro, disponível em 
www.aviacao.gov.br/assuntos/pesquisa-satisfacao 
17

 Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, Base de Dados Estatísticos do Transporte Aéreo, disponível 
em www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/dados-estatisticos/dados-estatisticos. 
18

 Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, ibid. 
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turismo provenha dos passageiros em viagens a negócios. O gráfico abaixo ilustra esses 

cálculos. 

 

 

Impactos Econômicos das Viagens Corporativas e não Corporativas 

As informações obtidas a partir das pesquisas anuais de serviços - PAS, juntamente com as 

atualizações das pesquisas mensais de serviços – PMS, permitem estimar os valores 

adicionados de cada uma das oito atividades características do turismo. Por outro lado, esses 

valores adicionados podem ser aplicados à matriz de insumo-produto (MIP) 2010 – 67, 

resultando no impacto indireto das atividades que compõem as viagens e o turismo. 

Posteriormente, a mesma MIP proporcionará os impactos induzidos das viagens e do turismo. 

Neste estudo, as variáveis calculadas pelo processo acima foram valor adicionado, tributos 

recolhidos, empregos e salários gerados. Os valores encontrados foram comparados com os 

totais brasileiros, fornecendo os elementos retratados no gráfico abaixo. 

Evolução do IVC e da Receita Total das 
Atividades Características do Turismo - ACTs

(R$ bilhões de 2016)

Receitas Totais das ACTs IVC
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Embora expressivos, os impactos econômicos diretos, indiretos e induzidos das atividades do 

turismo corporativo e não corporativo no Brasil são menores do que a média mundial. Assim, 

por exemplo e conforme apontado anteriormente, na média mundial, segundo as estimativas 

do WTTC, o impacto econômico direto, indireto e induzido do turismo corresponde a 9,8% do 

PIB mundial. No Brasil, o turismo tem uma participação proporcional que corresponde a 

menos de um terço do total mundial. Por outro lado, inovador neste estudo é o cálculo dos 

tributos recolhidos pelo turismo, os quais têm uma participação relativa no total do recolhido 

no Brasil maior do que a sua participação no PIB (3,6% versus 3,1%, respectivamente). Já as 

participações na geração de emprego e nos salários são muito próximas da participação do 

turismo no PIB. 

 

A Utilização da Tecnologia da Informação nas Viagens e no Turismo 

Não foram encontradas ao longo da elaboração deste estudo referências em fontes 

secundárias sobre a participação quantitativa dos serviços de tecnologia da informação 

oferecidos pelos OBTs (online booking tools) nas transações referentes às reservas de viajantes 

a negócio nem tampouco sobre a utilização dos CRS (computer reservations systems) e dos 

GDS (global distribution systems), cujos usuários principais são empresas aéreas. Entretanto, a 

partir das entrevistas em profundidade conduzidas neste trabalho junto a executivos do setor 

foi possível estimar que, em 2016, as vendas dos OBTs, no seu conjunto, corresponderam a 

cerca de R$38,5 milhões. Apesar do uso das ferramentas dos OBTs seja generalizado no 

mercado corporativo para a realização de reservas em empresas aéreas, estima-se que apenas 

uma em cada cinco reservas de diárias de hotéis para clientes corporativos seja feita por meio 

de um OBT. 

Por outro lado, avalia-se que apenas os CRS processem no mercado brasileiro cerca de 131,4 

milhões de trechos19 anualmente, sendo 78,8 milhões para viajantes corporativos. O volume 

das transações que trafegam pelos GDS somado ao volume daquelas feitas pela Internet é de 

magnitude equivalente. Além disso, muitos outros serviços de tecnologia da informação são 

utilizados pelo setor de viagens e turismo, tais como os cartões de crédito corporativos e 

                                                           
19

 Nota: Um trecho corresponde a um ponto de origem e de destino, sem conexões, por sentido, 
realizado por um passageiro. 
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individuais, apenas para citar um exemplo, cujas quantificações agregadas ainda não estão 

adequadamente estruturadas. Como se observa, trata-se de um universo ainda pouco 

conhecido na sua integralidade. 

Cabe ressaltar, também, que os valores relativos aos gastos com tecnologia da informação nas 

viagens e no turismo, adicionados aos investimentos não comentados aqui, estão incluídos nas 

estimativas do impacto econômico indireto do setor do turismo no Brasil, ainda que ressalvas 

quanto ao seu exato valor devam ser feitas. Nesse sentido, embora a última atualização da 

matriz de insumo-produto do IBGE tenha ocorrido em dezembro de 2016, sua base censitária é 

de 2010, quando a utilização da tecnologia da informação era significativamente menor do que 

é hoje.  

 

Previsões do Volume das Atividades Características do Turismo para os Próximos Anos 

Uma maneira de se estimar o comportamento futuro de um grupo de atividades é fazê-lo de 

forma indireta, pelo cálculo de uma variável de fácil tratamento estatístico (variável proxy) 

cujo comportamento seja supostamente generalizável para as demais variáveis. No caso das 

atividades do turismo, o transporte aéreo desempenha esse papel. Dessa maneira, o 

transporte aéreo é a atividade núcleo de maior expressão entre as ACTs, suas estatísticas são 

amplamente disponíveis, confiáveis e atualizadas e se trata de um subsetor de alta tecnologia 

e de alto investimento, o que justifica a ampla experiência existente no tratamento 

quantitativo de seu mercado. Por conseguinte, neste estudo as taxas de crescimento previstas 

pelos modelos econométricos de estimação da demanda do transporte aéreo serão 

extrapoladas para as demais sete ACTs. 

Entretanto, diferentemente da grande maioria dos estudos de previsão de demanda do 

transporte aéreo de passageiros, nos quais a variável dependente é o passageiro-quilômetro 

transportado, neste estudo a variável dependente considerada é o passageiro embarcado. A 

razão é que a demanda das demais ACTs são direcionadas pela quantidade de passageiros e 

não pela distância de suas viagens. Além disso, ao considerar o passageiro embarcado a 

variável dependente da modelagem, é possível juntar as previsões de passageiros domésticos 

e internacionais em um só modelo sem se incorrer em significativos problemas metodológicos. 

Assim considerando uma série histórica cujo início recua a 1971 e termina em 2016 (quarenta 

e seis observações, portanto) foi construído neste estudo um modelo econométrico no qual 

figura o PIB a valores constantes como variável independente e os passageiros embarcados no 

Brasil em voos domésticos e internacionais. 

Os resultados da modelagem podem ser visualizados no gráfico abaixo, no qual se verifica o 

elevado grau de aderência entre os valores estimados pelo modelo e os valores realizados.  
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Fontes: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, anuários estatísticos, disponível em 

www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-do-transporte-aereo; Agência Nacional de 

Aviação Civil – ANAC, Base de Dados Estatísticos do Transporte Aéreo, disponível em 

www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-do-transporte-aereo, acessado em 26/12/16; 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA, disponível em 

http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx; Banco Central do Brasil – BACEN, Sistema de Expectativas de 

Mercado, disponível em www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/consulta/serieestatisticas, acessado em 

26/12/16. Elaboração própria Mauricio Emboaba Moreira Consultoria. 

 

Aplicando-se as previsões dos valores futuros do PIB brasileiro à função de regressão de 

modelo construiu-se três cenários de variações da demanda de passageiros do transporte 

aéreo, as quais foram extrapoladas para o IVC, conforme quadro abaixo. 

 

Estimativas de Variação do IVC de acordo com Diferentes Cenários do PIB 

 

 

Conclusões 

O nível de atividade do turismo das suas oito Atividades Características do Turismo - ACTs 

(Alimentação, Transporte Terrestre, Transporte Aquaviário, Aluguel de Transportes, Cultura e 

Lazer) refletiram a retração econômica do Brasil, ocorrida a partir de 2015, intensificando-se 

em 2016. Esse comportamento foi oposto ao verificado no restante do mundo porque a 

economia global se encontra em um processo de recuperação enquanto a economia brasileira 

ainda esboça sua saída da recessão. A recuperação da economia brasileira está ocorrendo de 

PIB  IVC PIB  IVC PIB  IVC 

2017 0,7% 1,5% 1,7% 3,9% -0,3% -0,7%

2018 2,3% 5,4% 3,7% 8,5% 1,0% 2,3%

2019 2,4% 5,6% 3,6% 8,3% 1,3% 2,9%

2020 2,4% 5,6% 3,6% 8,3% 1,3% 2,9%

 Mais Provável  Otimista  Pessimista 
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maneira mais lenta do que o esperado, o que impacta negativamente as expectativas de 

desempenho das ACTs. 

O desenvolvimento do Indicador de Viagens Corporativas - IVC em linha com as 

recomendações da UNTWO e com o Sistema de Contas Nacionais se mostrou um instrumento 

eficiente e preciso para rastreamento do desempenho das ACTs. A sua utilização na advocacy 

da ALAGEV se mostra promissora pois a ferramenta utiliza insumos públicos e sua construção é 

totalmente auditável. Além disso, a atualização dos dados de entrada do IVC faz parte de uma 

rotina consolidada e bastante atualizada de publicação de informações econômicas por parte 

do Governo Brasileiro. 

O impacto econômico das ACTs brasileiras, medido nas dimensões Valor Adicionado e sua 

comparação com o PIB, Tributos Recolhidos, Empregos e Salários Gerados é expressivo, porém 

muito menor do que a média mundial. A dimensão proporcionalmente mais impactada pelas 

ACTs são os Tributos Recolhidos, o que é especialmente importante numa conjuntura de crise 

fiscal. 

Por outro lado, é significativo o impacto econômico indireto do setor de viagens e turismo nos 

serviços prestados pela atividade de tecnologia da informação ainda que o conhecimento de 

seus detalhes não esteja adequadamente estruturado. Entretanto, espera-se que sua 

magnitude seja tão expressiva que uma pesquisa específica seja totalmente recomendável. 

Para cálculo do IVC nos próximos anos é aconselhável que as estimativas de proporção dos 

passageiros motivo negócios assim como os seus gastos em relação à média dos demais 

passageiros sejam atualizadas por meio de pesquisa de campo com esta finalidade. 

As previsões das variações do IVC para 2017 não são estimulantes e refletem as políticas 

monetárias e fiscais implementadas no Brasil para a saída da crise econômica. Entretanto, 

existe um razoável consenso de que as medidas econômicas do Governo Brasileiro estão na 

direção correta, ainda que existam fontes importantes de risco no cenário político. Entretanto, 

as previsões de crescimento do IVC para os anos de 2018 em diante se situam em patamar 

acima da média mundial. 
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PARTE II 

Pesquisa Quantitativa junto a Clientes e Fornecedores do Mercado de 
Viagens Corporativas (Relatório Executivo) 

 

A pesquisa de mercado de que trata este relatório executivo foi realizada pela GfK e o 
levantamento de campo foi realizado em fevereiro de 2017. 

 

Definição do problema metodológico 
As informações sobre o desempenho e as expectativas dos clientes e fornecedores do 
mercado de viagens corporativas não estão sistematizados e atualmente o seu conhecimento 
só pode ser realizado através de levantamentos específicos. Este conhecimento é importante 
na medida em que a partir dele se pode criar um alinhamento entre os atores deste negócio, 
tornando-o estável e adequadamente rentável no presente momento e no futuro próximo. 
 
Objetivos 
Os objetivos desta pesquisa foram: 

1- Determinar a composição de receita dos clientes e fornecedores e sua evolução no 
ano de 2016. 

2- Obter informações gerais sobre os seus investimentos realizados pelos fornecedores 
em 2016. 

3- Conhecer quais são as previsões de clientes e fornecedores de investimento e 
perspectivas para o ano de 2017. 

 
Metodologia 
A coleta dos dados primários foi feita através de questionários eletrônicos fechados enviados 
aos integrantes do cadastro da ALAGEV, sendo estes classificados em fornecedores e clientes. 
Dos questionários enviados, 144 foram respondidos e criticados, redundando numa amostra 
de 50 respondentes do segmento de clientes e 94 do segmento de fornecedores.  
As questões formuladas versaram sobre os temas delineados nos objetivos acima referidos. Os 

resultados foram agrupados segundo os dois diferentes segmentos de pesquisados – clientes e 

fornecedores. 

Foram as seguintes as questões formuladas nos questionários eletrônicos enviados: 

 

Questionário – Fornecedores 

PE1. A sua empresa tem atuação: 

PE2. Em qual estado fica a sede ou escritório central da empresa no Brasil? 

PE5. Qual o porte da sua empresa? 

PE9. Em qual desses segmentos a sua empresa atua principalmente? 

EV1. Qual a distribuição aproximada da receita (faturamento) anual dos serviços? 

EV2. E falando apenas dos serviços corporativos, quanto você acredita que a foi a 

distribuição da receita (faturamento) entre: 

EV3. E qual a distribuição dos meios de pagamento utilzados pelos seus clientes 

corporativos? 

SC1. Falando da sua receita (Faturamento) com Viagens Corporativas e comparando 2016 

com 2015: 

SC2. E qual foi % de aumento da receita (faturamento)? 
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SC3. Quais foram os principais motivos para o aumento da receita (faturamento) em 2016? 

SC14. Falando agora sobre novos investimentos em tecnologia de suporte para atender 

seus clientes corporativos e comparando com 2015, você que diria que em 2016: 

SC15. E qual foi % de aumento de novos investimentos em tecnologia de suporte para 

atender seus clientes corporativos? 

SC16. E qual foi % de redução de novos investimentos em tecnologia de suporte para 

atender seus clientes corporativos? 

PC8. Falando agora sobre novos investimentos em tecnologia de suporte para atender seus 

clientes corporativos e comparando com 2016, você que diria que em 2017: 

C9. E qual será % de aumento de novos investimentos em tecnologia de suporte para 

atender seus clientes corporativos? / PC10. E qual será % de redução de novos 

investimentos em tecnologia de suporte para atender seus clientes corporativos? 

PC1. Pensando em 2017 e comparando com 2016, você estima que a sua sua receita 

(Faturamento) com Viagens Corporativas irá: 

PC2. E qual a estimativa de aumento da receita para 2017? 

PC3. E qual a estimativa de redução da receita para 2017? 

PC4. Você acredita que o volume de transações em 2017 irá: 

 

Questionário – Clientes 

PE1. A sua empresa tem atuação: 

PE2. Em qual estado fica a sede ou escritório central da empresa no Brasil? / PE5. Qual o 

porte da sua empresa? 

GA1. Comparado com 2015, você diria que o gasto da sua empresa com viagens 

corporativas em 2016? 

GA2. Qual a principal razão para o aumento do gasto com viagens corporativas em 2016? 

GA4. Comparado com 2016, você diria que o gasto da sua empresa com viagens 

corporativas em 2017? 

GA5. Qual a principal razão para aumentar o gasto com viagens corporativas em 2017? 

GD1. Do valor total gasto com viagens corporativas em 2016, qual a distribuição percentual 

estimada desses gastos com os serviços prestados abaixo? 
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Achados - Fornecedores 
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Achados – Clientes 
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Conclusões 

Os resultados da pesquisa realizada junto aos fornecedores e da pesquisa realizada junto aos 

clientes revelaram que ambos os segmentos têm uma leitura semelhante sobre o mercado de 

eventos e viagens corporativas, indicando um cenário de estagnação dos negócios em 2016 em 

relação a 2015. Dessa maneira, a razão mais importante apontada pelos fornecedores que 

aumentaram suas vendas foi a conquista de novos clientes enquanto aqueles que reduziram 

suas vendas atribuem a redução, principalmente, à perda de clientes. Ou seja, o cenário 

descrito pelos fornecedores é o de “um jogo de soma zero”. 

Essa leitura é consistente com o revelado pelo Indicador de Viagens Corporativas – IVC, 

considerando que a evolução do IVC é medida levando em conta a correção dos valores 

monetários pelo IPCA. Assim, quando os fornecedores e clientes, em média, afirmam que suas 

atividades foram estáveis em 2016, este fato corresponde a uma queda real da ordem de 9,5% 

entre aqueles dois períodos.  

Entretanto, as previsões das vendas para 2017 são diferentes entre os dois segmentos. Os 

clientes apontam para a estabilidade ou pequena queda de seus gastos enquanto os 

fornecedores apostam em substantivos incrementos. A perspectiva dos clientes é consistente 

com as previsões do IVC (discretamente abaixo do cenário mais provável) enquanto a dos 

fornecedores é francamente otimista. A razão é que os fornecedores visualizam uma 

automação acelerada da operação dos clientes, o que não corresponde, necessariamente, a 

um aumento geral do volume das viagens corporativas. 

Mesmo que os fornecedores esperem um aumento de suas vendas, em média, sua expectativa 

em relação ao cenário econômico não é positiva, o que explica uma retração em seus 

investimentos em 2017. 

É curioso observar que os clientes estimam que os gastos com a parte aérea das viagens 

corporativas se aproximam de 48% dos gastos totais enquanto as receitas das empresas aéreas 

se aproximaram de 31% do total das atividades características do turismo – ACTs.  
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PARTE III 

Pesquisa de Mercado sobre a Percepção de Prestadores de Serviços de 

Tecnologia da Informação e Gestores de Viagens Corporativas 

(Relatório Executivo) 

 

O levantamento de campo da pesquisa objeto deste relatório foi realizado entre 16 e 22 de 

fevereiro de 2017 com a participação de profissionais da ALAGEV, da GfK Brasil e do consultor 

Mauricio Emboaba Moreira. 

 

Definição do problema metodológico 

O problema metodológico que motivou a realização da pesquisa em referência foi obter a 

percepção de executivos de destaque dos prestadores de serviços de tecnologia da informação 

– TI e dos gestores de viagens corporativas acerca da situação do mercado de sua atuação em 

2016 e suas perspectivas para 2017. O objetivo complementar desta pesquisa foi verificar em 

que medida as percepções dos pesquisados aderem aos resultados das outras pesquisas 

constantes das partes I e II deste estudo. 

 

Metodologia 

Esta pesquisa pode ser classificada com sendo aberta, exploratória e qualitativa e o método de 

coleta de dados usado foi o de entrevistas em profundidade com roteiro semiestruturado. 

Foram entrevistados por telefone quatro executivos do público alvo com grande experiência 

no setor e de relações próximas com a ALAGEV. Sua escolha foi determinada pela contratante. 

O roteiro das entrevistas seguiu três passos: i) Análise do mercado de viagens corporativas em 

2016; ii) Perspectivas da economia brasileira e do mercado em foco para 2017; e iii) 

Tendências desse mercado no que se relaciona às prioridades dos compradores e 

intermediários (agências de viagens) e o papel da tecnologia da informação. 

Cabe ressaltar que pesquisas dessa natureza espelham apenas as opiniões dos entrevistados e 

seus resultados não podem ser generalizados. 

 

Achados 

a) Análise do mercado de viagens corporativas em 2016 

Como seria de se esperar, para os entrevistados o mercado em tela em 2016 apresentou 

importantes dificuldades setoriais decorrentes da situação econômica geral do país. 

Entretanto, essas dificuldades, representadas pela diminuição das viagens corporativas, não 

repercutiu em queda de vendas para os provedores de serviços de online booking tools – 

OBTs. Embora as transações tivessem diminuído, as vendas aumentaram discretamente. 

No que tange aos investimentos em tecnologia da informação, o ano de 2016 foi de prudência 

para as OBTs, sendo continuados os programas iniciados em anos anteriores e postergados os 

novos desenvolvimentos em TI. Segundo o que se levantou, as dificuldades gerais do país 
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foram detectadas no início de 2015 e, a partir de então, as ações foram pautadas por maior 

cautela. 

Para os gestores de viagens, o ano de 2016 foi marcado pela ênfase no cumprimento dos 

orçamentos empresariais, sendo que a prática empregada foi de condicionamento das 

escolhas individuais dos viajantes  a padrões de preço e de fornecedores definidos pela 

corporação para cada destino da viagem. Foi comentado também que, em 2016, em média, a 

cada viagem de um executivo correspondia duas diárias de hotel, sendo que, em menos de 

20% das viagens havia apenas um pernoite. Anteriormente, a média era de três diárias de 

hotel por viagem. Ou seja, os gastos em 2016 com viagens corporativas foram mais 

parcimoniosos.  

Para os gestores entrevistados, os aumentos dos preços das passagens aéreas e das diárias de 

hotéis situaram-se em torno de 3 a 5%, ou seja, aquém da inflação de 9,5% entre meados de 

2016 e meados de 2015. Além disso, foi percebida uma recuperação dos valores nominais das 

passagens aéreas a partir de agosto de 2016. Por outro lado, teria havido um aumento do 

escopo das funções dos gestores de viagens, os quais teriam assumido a responsabilidade por 

outras compras de suas empresas. 

 

b) Perspectivas da economia brasileira e do mercado de viagens corporativas para 2017 

Para os provedores de serviços de TI as perspectivas para 2017 tendem a ser positivas, 

chegando a ser esperado crescimentos das viagens corporativas de dois dígitos, o que 

contraria os resultados dos estudos quantitativos anteriormente apresentados. Entretanto, 

parece haver uma contradição entre essas expectativas e aquelas relativas à economia 

brasileira, as quais se alinham com o discurso governamental de crescimento discreto em 

2017. Provavelmente, o sentimento de otimismo em relação ao crescimento do volume das 

viagens corporativas esteja sendo confundido com as expectativas de crescimento dos 

negócios das OBTs, isto porque o seu uso é cada vez mais difundido entre as agências de 

viagens. 

Nessa direção foram relatadas observações pontuais de que as reservas em empresas aéreas 

teriam aumentado em 20% em janeiro de 2017 contra o mesmo mês de 2016. Segundo, esta 

opinião, a magnitude de crescimento do mercado seria facilmente extrapolável para o ano de 

2017, tomado como um todo. 

Para os gestores, as premissas orçamentárias são de estabilidade do valor nominal despendido 

em viagens corporativas; vale dizer, supõe-se uma redução do valor real gasto neste item de 

despesas. 

 

c) Tendências das prioridades dos compradores e intermediários (agências de viagens), e 

o papel da tecnologia da informação. 

Foi consenso entre os entrevistados que é inexorável a tendência de automação dos processos 

de compra de serviços relacionados com viagens corporativas. Do ponto de vista dos gestores 

de viagens, o controle dos gastos, a qualidade dos serviços prestados e a segurança dos seus 

usuários são exigências irreversíveis. 
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Do ponto de vista das OBTs, as margens cada vez mais estreitas das agências de viagens, 

decorrentes de sua proliferação (segundo eles, são mais de dez mil no Brasil), fazem com que a 

redução de seus custos operacionais seja imperativa, garantindo espaço para o crescimento 

das OBTs. Neste contexto, a redução do nível de emprego no setor seria inevitável. 

Para as OBTs, a questão da concorrência não é preocupante porque o lançamento de novos 

produtos não parece ser tarefa que possa ser levada a cabo por uma única empresa deste 

segmento em decorrência das dimensões do mercado brasileiro. Por outro lado, estima-se que 

apenas uma em cada cinco reservas de hotéis são feitas usando as ferramentas das OBTs. 

Possivelmente, a alta concentração desse segmento (segundo os entrevistados existem apenas 

cinco OBTs de expressão no Brasil) e a ainda relativamente pequena difusão dos seus serviços, 

característica de um mercado ainda não maduro, tornem a ameaça da concorrência ainda 

distante. 

 

d) A participação das viagens corporativas no total das viagens pelo modal aéreo 

Existe uma significativa divergência sobre a proporção dos viajantes motivo negócios e os 

viajantes motivo não negócios, dependendo da fonte consultada. Nesse sentido, os 

pesquisadores incluíram esta pergunta no roteiro da pesquisa, embora não fizesse parte do 

seu escopo original. Metade dos entrevistados revelou não ter ideia da proporção dos 

passageiros que viajam a negócios. A outra metade arriscou reproduzir, sem convicção, que os 

viajantes a negócio giram em torno dos 70% do total. Ou seja, é notável a discrepância entre as 

percepções gerais dos entrevistados que manifestaram opinião a esse respeito e os resultados 

recorrentes de outras pesquisas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


