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GERIR VIAGENS E EVENTOS EM 

TEMPOS DE CRISE DEMANDA 

MUITO MAIS DO QUE TRABA-

LHAR COM O BUDGET REDUZI-

DO. ENVOLVE, ENTRE OUTRAS 

SOLUÇÕES, A CRIATIVIDADE 

DOS GESTORES PARA DRIBLAR 

OS DESAFIOS QUE APARE-

CEM, À MEDIDA QUE PRECISAM 

ADAPTAR AS POLÍTICAS DE VIA-

GENS E A FORMA DE ORGANI-

ZAR EVENTOS AOS NOVOS PA-

DRÕES DO MERCADO.

Nessas horas, a solução mais 
prática é implementar progra-
mas de redução de gastos, como 
fez a gestora Paula Frigo, da 
empresa Capgemini, onde é 
utilizado o ITM Budget Control, 
programa desenvolvido junto às 
agências de viagens. “O siste-
ma estabelece um orçamento 
para cada unidade de negócios 
da empresa. Caso o limite dos 
gastos seja ultrapassado, o sis-
tema exerce um bloqueio e nin-
guém viaja mais naquela unida-
de”, relata Paula.
Enquanto isso, o gestor de via-
gens Leandro Federico, da em-
presa Cummins Brasil, implan-

tou, além da ferramenta Hotel 
Reservation Service (HRS), um 
novo sistema de remarcações 
de viagens para reduzir custos. 
“Antes elas eram feitas livre-
mente, por meio de e-mails en-
viados pelos viajantes às agên-
cias, e agora as solicitações são 
direcionadas a um novo sistema 
que implantamos, passando pela 
aprovação da diretoria. Isso além 
das reuniões quinzenais que re-
alizamos com as agências de 
viagens, para saber como estão 
as nossas emissões e reservas”, 
conta.   
Reduzir a categoria dos hotéis 
com os quais se trabalha tam-

bém é uma boa alternativa nes-
sas horas. “Antes trabalhávamos 
com hotéis quatros estrelas, e 
passamos a trabalhar com os de 
três estrelas”, conta a gestora 
de viagens Juliana Silvestre, do 
Grupo Segurador Banco do Bra-
sil e Mapfre, que também está in-
vestindo na criação de uma área 
de gestão de mobilidade, com o 
intuito de unificar frotas e tra-
balhar com o sistema de carona 
compartilhada. “Afinal, também 
temos de pensar na sustentabi-
lidade”, conclui Juliana.
Mas uma grande aliada aos 
momentos de crise tem sido a 
tecnologia. A gestora de viagens 
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Reunião 
de comitês  

Em 24 de junho, a ALAGEV promoveu uma 
reunião com os coordenadores dos comi-
tês, com o intuito de debater e desenvolver 
temas que serão trabalhados no segundo 
semestre deste ano.
Na ocasião, foram apresentados, além dos 
padrinhos de comitês (conselheiros da ALA-
GEV que acompanharão e trabalharão junto 
aos participantes dos comitês), ações a se-
rem trabalhadas, como workshops, geração 
de dados de mercado e reuniões com os co-

ordenadores a cada dois meses.
Estiveram presentes os coordenadores 
dos comitês: Ana Cristina Lima e Eri-
ck Sagioma, do Comitê de Gestores de 
Eventos (CEV); Adriana Tolentino e Caro-
lina Oricchio, do Comitê de Aviação (CA); 
Agnaldo Salla, Liliana Moreira e Patrick 
Tytgadt, do Comitê de Agências de Via-
gens Corporativas (CAC); Manuela Souza 
e Paula Frigo (via web), do Comitê de Exe-
cutivos de Viagens (CE30); Ricardo Rufi-

no, do Comitê de Hotelaria (CH), Cristina 
Alcantara e Jessica Fabrini, do Comitê de 
Incentivos (CIN);  Rafaelle Cecere e João 
Paulo Floriano, do Comitê de Logística 
para Eventos (CLE);  Aoron Beyer (via 
web), do Comitê de Tecnologia e Inovação 
(CTI), além dos conselheiros: Paula Fer-
nandes, Ana Prado, João Bueno, Viviânne 
Martins, Walter Teixeira, e Patricia Tho-
mas, Marisa Scortecci e Andressa Lopes, 
da ALAGEV.

Milena Pamplona, da empresa 
Tractabel Energia, tem apostado 
em videoconferências para redu-
zir os custos da empresa. “Temos 
como meta reduzir nossos gastos 
em 30%, e para isso também co-
meçamos a cobrar das agências 
de viagens que se posicionem 
como consultoras, provendo me-
lhores soluções e alternativas às 
empresas”, relata Milena. 
As videoconferências também fo-
ram uma alternativa para a ges-
tora de eventos Roberta Nonis, da 
farmacêutica Astrazeneca. “Com a 
crise, substituímos alguns eventos 

presenciais por reuniões via vide-
oconferência, transmitidas para 
toda a companhia. Além disso, ti-
vemos de cortar alguns eventos 
considerados não tão estratégicos 
para a empresa, e pensar em ou-
tros destinos para realizar os que 
são indispensáveis, o que nos aju-
dou a reduzir custos”, relata.   

INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA
Mas para que o uso da tecnolo-
gia realmente funcione e dê uma 
mãozinha aos gestores de viagens 
e eventos neste período de vacas 
magras, é preciso que todos os 

setores envolvidos estejam inte-
grados, de acordo com o diretor do 
Grupo TX, Walter Teixeira. 
“Todos os processos, desde a 
solicitação de viagens, pas-
sando pelos recursos para 
disponibilizar o inventário das 
companhias aéreas, até o meio 
de pagamento utilizado pelos 
passageiros e a prestação de 
contas dos mesmos, devem 
estar interligados por meio da 
tecnologia. O que se torna um 
problema quando setores como 
o de Hotelaria, que ainda não 
está automatizado em muitas 

regiões do Brasil, fica de fora 
dessa integração, fazendo com 
que gastos com mão de obra 
continuem sendo necessários”, 
ressalta Teixeira. 
Uma boa alternativa para re-
duzir custos, segundo ele, é 
a terceirização de processos. 
“Muitas empresas descobrem 
que optar por serviços exter-
nos pode sair mais barato, e 
é nessas horas que os forne-
cedores de tecnologia devem 
ficar atentos às oportunidades 
que surgem da crise”, finaliza 
o diretor do Grupo TX. 


