
 

 

 

VIAGENS CORPORATIVAS MOVIMENTAM, EM SETEMBRO, R$ 9,3 BILHÕES, MAIOR 
NÍVEL PARA O PERÍODO DESDE 2014. DEMANDA AQUECIDA E CUSTOS ELEVADOS 

AJUDAM RESULTADO. 
 

O faturamento das empresas de turismo em decorrência dos gastos do mundo 

corporativo no país atingiu R$ 9,3 bilhões, 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. Além de significar um aumento 

de 58,4% na comparação com o mesmo período de 2021, é o valor mais elevado para o 

mês desde 2014. 

Os dados têm de ser avaliados com muito cuidado, pois estão atrelados a fatores 

positivos e negativos. No campo favorável, a demanda continua aquecida nas empresas 

para realização de viagens e eventos pelo país. A volta a normalidade pós-pandemia 

trouxe uma movimentação grande de feiras, congressos, reuniões, etc. Tanto que em 

algumas cidades como São Paulo e em diversos hotéis e resorts pelo país já estão com 

escassez de disponibilidade para 2023. Isso é um bom termômetro para o LVC. 

No entanto, pelo lado negativo está o aumento expressivo dos custos que as empresas 

estão tendo que arcar. Omo já vem sendo alertado nas análises do LVC, a pandemia 

trouxe consigo um desalinhamento entre oferta e procura de várias cadeias produtivas 

globais e que ficou mais evidente nos preços das commodities, como petróleo, alumínio, 

grãos e assim por diante. Não é desejo das empresas, mas há um repasse de custos e 

chega na hora da fatura ao contratar um bilhete aéreo, uma locação de veículo, uma 

estrutura para evento, etc. 

Vale ressaltar que esse aumento de custo veio pra ficar. Não necessariamente num pico 

de preço como ocorrido no início do ano, que desencadeou numa inflação no país 



 

 

 

superior a 13%, mas mesmo havendo um arrefecimento, ainda ficará bem acima do que 

se tinha referência antes da pandemia. Esse será o grande desafio das empresas no 

próximo ano, de como lidar com os custos elevados e, ao mesmo tempo, gerar um ganho 

de produtividade. 

Portanto, o cenário é favorável, porém não se deve exagerar no otimismo, pois há 

muitos desafios pela frente. Algumas empresas conseguem ajustar um orçamento maior 

para fazer face ao aumento dos custos, mas muitas outras terão que fazer um 

malabarismo e trabalhar na negociação com os fornecedores para conseguir preços 

adequados. 

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

resultados de setembro podem inaugurar um período de resultados ainda mais 

animadores para o setor, que prevê antecipação de agenda por conta da Copa do 

Mundo, para o mês de outubro, e ações de incentivo e comemoração de resultados em 

novembro e dezembro, em conjunto com ações do mundial de futebol. Desafios 

especialmente ligados à questão de mão de obra, particularmente para hotelaria e 

eventos.” 

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

9.011.905R$         5.892.643R$         9.333.025R$         58,4% 3,6%

FONTE: IBGE

Cálculos: FecomercioSP 

Valores a preços de set/22

SETEMBRO - FATURAMENTO (em R$ mil) VARIAÇÕES

LEVANTAMENTO DAS VIAGENS CORPORATIVAS - LVC



 

 

 

 

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

Set 19

FATURAMENTO DE 

VIAGENS DE NEGÓCIOS 

(R$ mil)
5.892.643 6.487.841 7.277.446 5.542.422 5.010.769 5.458.770 7.829.052 7.840.295 8.274.325 8.229.714 5.679.028 9.173.459 9.333.025 9.011.905

VARIAÇÕES ANUAL

 T/T-12
155,8% 95,1% 76,5% 93,1% 91,5% 143,9% 290,9% 299,9% 164,4% 102,4% 38,7% 68,9% 58,4% 3,6%

VARIAÇÕES ACUMULADA EM 

12 MESES
-15,5% 3,5% 26,1% 46,2% 69,0% 122,5% 170,5% 175,3% 165,9% 149,2% 130,5% 116,7% 106,3%

VARIAÇÃO TRIMESTRAL 227,5% 149,3% 101,6% 87,1% 85,5% 107,3% 166,8% 240,7% 237,6% 165,9% 96,5% 69,8% 56,9%

FONTE: IBGE

Cálculos: FecomercioSP

Valores a preços de set/22

LVC - LEVANTAMENTO DAS VIAGENS CORPORATIVAS

DESEMPENHO DOS ÚLTIMOS 13 MESES


