
VIAGENS CORPORATIVAS CRESCEM 38,7% EM JULHO E FATURAMENTO VAI A R$ 5,7
BILHÕES.

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, aponta movimentação de R$ 5,7 bilhões, crescimento de 38,7% na

comparação anual e está 2,6% abaixo do nível de julho de 2019.

O mês de julho tradicionalmente é menos ativo para as viagens corporativas, pois

concorre com o período de férias escolares. Da mesma forma como acontece em

dezembro e janeiro. Muito clientes ficam indisponíveis para visitas, os preços ficam

muito elevados, os eventos perdem parte de atratividade, os próprios colaboradores

saem de férias, entre outros fatores.

A variação anual de julho (+38,7%) menor do que a vista no mês anterior (+102,4%)

não quer dizer que o setor esteja arrefecendo. Pelo contrário. O que está acontecendo

é causado pelo efeito estatístico. Com as comparações sendo feitas, a partir de agora,

em relação à período mais “normais” e não mais meses debilitados pela pandemia, de

uma base de comparação frágil, as variações tendem a ficar mais modestas, como se

via no período anterior a pandemia.

Desta forma, a análise que tem que ser feita, tirando o efeito estatístico, é que há um

forte crescimento do segmento, puxado por dois motivos principais: demanda e preço.

O primeiro deles pela recuperação da demanda, das empresas investindo em eventos e

e viagens de seus colaboradores pelo país. Em grandes cidades como São Paulo, por

exemplo, os finais de semana seguem com espaços lotados para eventos. Lugares



tradicionais para realização de convenções estão com pouca disponibilidade inclusive

para 2023.

Interessante comentar também que há uma tendência de voltar a ter mais eventos e

reuniões presenciais. A conexão entre as pessoas tem se destacado como fundamental

para empresas unirem os seus colaboradores, para entender mais detalhadamente a

necessidade de consumidores e clientes empresas, para estreitar laços e network,

entre outros aspectos.

Contudo, o que se tinha antes da pandemia de viagens de curtíssima duração para

participar de uma reunião, o tradicional bate e volta, dificilmente retoma nos mesmos

níveis. A escolha criteriosa e eficiente das viagens virou regra entre as empresas.

E o segundo motivo do crescimento do LVC é por conta do aumento dos preços. O

destaque é das passagens aéreas, mas as tarifas de hotéis também subiram, tal como

serviços de traslados, espaços de eventos e estrutura. Isso é um ponto negativo, pois as

empresas estão pagando muito mais por um mesmo serviço de turismo que se

contratava há um ano. Isso não gera ganho de produtividade das empresas. Ou seja,

não é um cenário das empresas estarem ampliando os investimentos para realizar mais

eventos e viagens, mas gasta-se mais para realizar boa parte dos que se fazia no

passado recente.

De maneira geral, a tendência até o final do ano é de contínua melhora no LVC, porém

com variações mais modestas. Os orçamentos das empresas estão sendo empenhados

para viagens e eventos neste ano, mesmo com os preços mais elevados, e isso tende a

manter aquecido o setor de viagens corporativas.



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

de negócios / corporativo segue como um segmento muito relevante para as capitais

brasileiras e cidades com grande apelo comercial/industrial. Embora haja um

movimento internacional de redução das viagens, como anunciado recentemente por

grandes empresas de tecnologia, as dimensões continentais do Brasil farão com que,

por aqui, ainda sejam bastante presentes no orçamento das empresas.”

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.






