
VIAGENS CORPORATIVAS MOVIMENTAM R$ 8,2 BILHÕES EM JUNHO, O DOBRO DE
2021.

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 do setor no mês junho foi de 8,2 bilhões de reais, o

dobro do registrado no mesmo período do ano passado (de R$ 4,1 bilhões). Na

comparação com junho de 2019, referência pré-pandemia, o patamar atual está 3,4%

abaixo dos R$ 8,5 bilhões.

A variação acentuada está relacionada a alguns fatores: a base de comparação ainda

debilitada, o natural crescimento das viagens corporativas neste pós-pandemia,

sobretudo a partir do mês de março, e do aumento de gastos das empresas diante do

processo de inflação.

E de fato há um ambiente aquecido de negócios no país, porém poderia estar muito

melhor se não fosse a elevação dos preços. Isso porque para os mesmos serviços que

as empresas pagavam no pré-pandemia e até ao longo do ano passado, estão tendo

que arcar muito mais neste momento, principalmente nas passagens aéreas. Esse item

subiu, em média, 78% em um ano.

E algumas análises possíveis para esse cenário de inflação. Primeiro das empresas

limitando os gastos com bilhetes aéreo e hospedagem, por exemplo, focando em

momentos que possam gerar, de fato, resultado para a empresa, com viagens mais

assertivas.



Segundo que as empresas podem estar gastando muito mais do que se despendia para

ter os mesmos eventos e reuniões, ou seja, não gerando, necessariamente, ganho para

a empresa. De uma forma ou de outra quem sai perdendo são as empresas que

poderiam estar estimulando mais viagens corporativas pelo país.

E, por fim, que as empresas estão alterando o perfil das viagens de executivos e

colaboradores e dos eventos, com deslocamentos através de carro alugado, transporte

rodoviário e reuniões mais próximas do ambiente da empresa, de curta e média

distância, no sentido de custos.

E pelo dado geral de faturamento, parece que está encontrando um novo equilíbrio no

patamar de R$ 8 bilhões, como se fosse uma espécie de tamanho do mercado neste

início de pós-pandemia. E as variações anuais tendem a arrefecer por conta da base de

comparação, pois cada mês vai se confrontando com um faturamento mais elevado,

não mais do período de pandemia.

De forma geral, é necessário ter muita cautela ao observar os dados das viagens

corporativas do LVC. Sem dúvida, o momento do setor é favorável, mas influenciado

também pelo aumento de custos. Para o próximo mês, a tendência é de um

movimento mais fraco para o segmento corporativo, período de férias escolares, mas a

partir de agosto deve manter o ritmo forte de crescimento.

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

viagens corporativas sempre foram o principal motor do turismo tradicional no país,

especialmente envolvendo passagens aéreas e hotéis de padrão elevado, e a mudança

nas prioridades empresariais, considerando o binômio orçamento x produtividade,

pode efetivamente ter eliminado ao menos 15% das reservas/clientes. Outro ponto



muito importante é que muitos dos orçamentos de viagens corporativos foram

definidos em 2021, e foram impactados pelos efeitos da inflação, o que pode reduzir

compras especialmente no final deste ano. Um bom exemplo é a realização de eventos

em locais que dispensem o uso intenso de passagens aéreas e que possam ser

substituídos por ônibus ou carro."

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.






