
FATURAMENTO DAS VIAGENS CORPORATIVAS CHEGA A R$ 7,8 BILHÕES EM ABRIL E
ESTÁ CADA VEZ MAIS PRÓXIMO DO PATAMAR PRÉ-PANDEMIA.

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, em abril, as viagens corporativas geraram um faturamento de R$ 7,8

bilhões de reais, alta de 299% na comparação anual, ou seja, quatro vezes mais do que

abril do ano passado. Com esse desempenho, o atual nível de atividade está 7,7%

abaixo visto em abril de 2019, pré-pandemia, uma diferença de R$ 656 milhões.

Essa é a décima terceira alta consecutiva e a tendência é de manter o crescimento.

Evidentemente, a retomada do segmento é natural diante da abertura integral da

economia e o término das restrições, como o caso das máscaras. No entanto, o

aumento está acontecendo também por conta da inflação dos setores de turismo.

Segundo o IPCA, do IBGE, as passagens aéreas, por exemplo, subiram quase 90% em

um ano em média. Como é sabido, as tarifas que as empresas pagam, em média, são

mais elevadas do que a de lazer. Então, neste momento, há um esforço maior das

empresas em manter as viagens dos executivos, funcionários, etc, porém com muito

mais critério para não impactar nas finanças das empresas, sobretudo as pequenas e

médias.

Vale ainda a análise de que a passagem é, em média, o componente mais caro numa

viagem, mas ainda há os gastos com os hotéis, alimentação e transportes, todos com

variações de preços superiores a média da inflação geral. O que as empresas buscam

neste momento é a negociação com os fornecedores para conseguirem melhores



tarifas ou condições de pagamento. Qualquer ajuste – para baixo – no preço neste

momento é válido.

E mesmo com feriados importantes no mês, Sexta-feira Santa e Tiradentes, as viagens

corporativas mantiveram o fôlego. Há muito demanda represada por conta da

pandemia, principalmente na área de eventos. Por mais que a tendência seja de uma

organização híbrida, as empresas sentem a necessidade das conversas presenciais,

importante para manter e criar um network.

Enfim, o LVC é um termômetro, uma consequência das decisões das empresas pelo

Brasil, se há maior estímulo às viagens, será captado pelo levantamento através do

crescimento do faturamento das empresas aéreas, meios de hospedagem, locação de

veículos, entre outros. O que se vê é uma expansão sólida e as variações devem buscar

um nível mais modesto, mas exclusivamente pela base de comparação que ficará cada

vez mais alta.

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

estar no extremo positivo de um movimento pendular, em que o máximo possível de

viagens e reuniões presenciais são realizadas, sendo a inflação a principal razão de uma

eventual redução no volume de viagens e reuniões. É provável que, no terceiro

quadrimestre haja uma retração em função da adequação dos orçamentos aos preços

praticados. Empresários do setor devem investir nas estratégias de fidelização.”

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.




