
 

 

 

AO ATINGIR O FATURAMENTO DE R$ 9,1 BILHÕES, O SETOR DE VIAGENS 
CORPORATIVAS CONSEGUE SUPERAR O NÍVEL PRÉ-PANDEMIA. 

 
Em agosto, as empresas contribuíram para o faturamento de R$ 9,1 bilhões em viagens 

corporativas pelo país, conforme aponta o LVC – Levantamento das Viagens 

Corporativas, da FecomercioSP em parceria com a ALAGEV – Associação Latino 

Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas. Esse montante representa um 

aumento anual de 68,8% e supera pela primeira vez o patamar pré-pandêmico, de 

agosto de 2021, em 4,2%. 

Esse resultado é um excelente termômetro de que as empresas voltaram a realizar 

importantes investimentos em viagens e eventos pelo país. O benefício não fica 

somente para as empresas do turismo em si, como transporte aéreo, locação de 

veículos, hospedagem e etc, mas contribui para várias cadeias produtivas, como 

equipamentos e estrutura para eventos, serviços de alimentação e catering, entre 

outros.  

Além disso, é um sinal importante de que as empresas estão encarando a necessidade 

das reconexões pessoais, ou seja, de voltar a estar presente com clientes e parceiros 

pelo país, diminuindo gradativamente as interações online, o que não quer dizer ser 

menos importante.  

Contudo, vale apontar também que parte do aumento do faturamento está ligado ao 

aumento de custos dos bilhetes aéreos, das tarifas de hospedagem, em consequência 

da pandemia e guerra da Ucrânia. E esse quadro não é exclusivo do Brasil. Aqui no país, 

por exemplo, as passagens aéreas subiram, em média, 48% em um ano até setembro, e 

nos Estados Unidos, nesse mesmo período, a alta foi de 42,9%. Infelizmente, os custos 



 

 

 

são repassados na cadeia e chega ao consumidor final, como neste caso do LVC, às 

empresas.  

A referência de valores que as empresas despedem atualmente dificilmente volta aos 

patamares pré-pandemia. Isso não tem nada a ver com aumento de margens e vontade 

dos empresários. É simplesmente resultado de um contexto global de desequilíbrios de 

oferta e demanda em algumas cadeias produtivas, limitação da oferta de mão de obra, 

entre outros aspectos. Desta forma, as empresas terão que ajustar o orçamento para 

um patamar mais elevado para manter objetivos e ações daqui a para frente. 

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

importante que possamos, constantemente, reforçar a relação entre a percepção de 

melhoria na economia (e a efetiva melhoria) e a disposição dos empresários em investir 

em viagens e eventos. Há um movimento internacional de aumento gradual das viagens 

de negócios, e a estabilização dos cenários internacionais e nacionais é fundamental 

para que os volumes aumentem. Da mesma forma, qualquer sinal de crise, os cortes 

serão feitos primeiramente nas viagens” 

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. 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

2019 2021 2022
2022/

2021

2022/

2019

8.739.613R$         5.398.546R$         9.111.031R$         68,8% 4,2%

FONTE: IBGE

Cálculos: FecomercioSP 

Valores a preços de ago/22

AGOSTO - FATURAMENTO (em R$ mil) VARIAÇÕES

LEVANTAMENTO DAS VIAGENS CORPORATIVAS - LVC



 

 

 

 

ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22
Ago 22 /

 Ago 19

FATURAMENTO DE 

VIAGENS DE NEGÓCIOS 

(R$ mil)
5.398.546 5.858.076 6.449.782 7.234.756 5.509.910 4.981.375 5.426.748 7.783.125 7.794.303 8.225.787 8.181.437 5.645.714 9.111.031 8.739.613

VARIAÇÕES ANUAL

 T/T-12
258,1% 155,8% 95,1% 76,5% 93,1% 91,5% 143,9% 290,9% 299,9% 164,4% 102,4% 38,7% 68,8% 4,2%

VARIAÇÕES ACUMULADA EM 

12 MESES
-32,0% -15,5% 3,5% 26,1% 46,2% 69,0% 122,5% 170,5% 175,3% 165,9% 149,2% 130,5% 116,7%

VARIAÇÃO TRIMESTRAL 358,6% 227,5% 149,3% 101,6% 87,1% 85,5% 107,3% 166,8% 240,7% 237,6% 165,9% 96,5% 69,8%

FONTE: IBGE

Cálculos: FecomercioSP

Valores a preços de ago/22


