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Como pagar pela 
hospedagem?

faturamento”, compara. “Sabe-
mos que a Maiorca também tem 
suas próprias ferramentas, mas 
nesses hotéis de classe mais bai-
xa muitas vezes não funciona, por 
isso, continuamos fazendo soli-
citação por e-mail, informando o 
centro de custo.”
Para dificultar ainda mais o ce-
nário, há a questão da documen-
tação fiscal, como menciona o 
VP da Alagev. “A passagem aé-
rea é um contrato de serviços e 
tem valor fiscal, mesmo o e-tic-
ket quando acompanhado com 
a cópia do cartão de embarque, 
enquanto na hospedagem e ou-
tros serviços de viagens, é fun-
damental que a empresa tenha 
a nota fiscal emitida pelo presta-
dor”, compara Teixeira.  

MUITO A REDUZIR
Dados dos Indicadores Econô-
micos de Viagens Corporativas 
(IEVC) mostram que as hospe-
dagens neste segmento no País 
movimentaram um total de R$ 
13 bilhões em 2015 (33% de par-

ticipação relativa na receita cor-
porativa). Isso significa que há 
potencialmente R$ 9 bilhões de 
oportunidades, seja para redu-
ção de custos de faturamento 
para hotéis, agências e clientes, 
ou para os cartões de crédito.
Isso tem gerado uma grande mo-
vimentação no mercado. TMC’s 
testam soluções e tentam con-
vencer os clientes adotarem car-
tões virtuais. Bancos e bandei-
ras estão também fazendo sua 
parte, disponibilizando produtos 
para seus clientes. 
“Infelizmente, o mercado não é 
assim tão cor de rosa, e não é 
da noite para o dia que vamos 
transferir uma grande parte do 
faturamento de hotéis para os 
cartões”, reconhece Walter Tei-
xeira. “Primeiro vem a questão 
do crédito, que está contingen-
ciado neste momento de crise. A 
aprovação de uma linha de cré-
dito que suporte as despesas de 
viagens segue um rito complexo 
em qualquer banco”, completa.

QUEM ATUA EM VIAGENS COR-

PORATIVAS DIFICILMENTE NÃO 

TERÁ QUEIXAS SOBRE MEIOS 

DE PAGAMENTO, INCLUINDO O 

POLÊMICO FATURAMENTO. O 
custo (de faturar) é alto, envol-
ve processos manuais, normal-
mente gera um descasamento 
de fluxos financeiros, há risco de 
crédito ou possibilidade de atra-
sos, sem contar os processos 
invisíveis. Mas o cliente “gosta”. 
Ou até exige o faturamento.
Agora, multiplique estes proble-
mas por dois. Nos pagamentos 
faturados, o hotel assume os 
custos para faturar às agências 
de viagens e elas, por sua vez, 
duplicam os custos para faturar 
à empresa. 
Além disso, a conferência nas 
várias faturas mensais repre-
senta mais despesas para as 
empresas, que ainda têm de 
imputar (os dados) nos seus 
sistemas de gestão e têm ou-
tros custos associados ao pa-
gamento. 
Dados da Associação Brasilei-
ra de Agências de Viagens Cor-
porativas (Abracorp) mostram 
que, no primeiro semestre des-
te ano, 48% das reservas hote-
leiras foram pagas com fatura-
mento, o que representa 11% de 
queda para o mesmo período no 
ano passado. Cartão de crédito e 
pagamento direto dividem o se-
gundo lugar com 26% de share 
cada um.
“Quem é de outra geração sabe 
que o método faturado era pre-
sente no pagamento de passa-
gens aéreas, mas o mercado 
conseguiu evoluir e, hoje, pra-
ticamente 75% das passagens 
para viagens corporativas são 
pagas com um dos modelos de 
cartão corporativo, principal-

mente o virtual”, compara o vi-
ce-presidente da Alagev e pro-
prietário do Grupo TX, Walter 
Teixeira, ele mesmo um dos res-
ponsáveis por essa virada.
E por que essa virada ainda não 
acontece no pagamento de hos-
pedagens corporativas? De acor-
do com Teixeira, o principal ini-
bidor é o tipo de serviço de cada 
um desses setores. 
“Quando uma agência vende 
um bilhete aéreo, ela já tem o 
valor final e já debita no car-
tão. Na hotelaria é diferente, 
pois uma reserva pode não se 
transformar em hospedagem, 
há possibilidade de no-show, 
extensão na duração da esta-
da e consumos extras”, aponta, 
ainda acrescentando que o ho-
tel tem de agregar impostos e 
taxas de Turismo.
Isso significa que o valor final da 
transação só é de fato conheci-
do no check-out do hóspede, o 
que traz uma certa dificuldade 
se comparado ao processo de bi-
lhetes aéreos. 
A pulverização das redes hote-
leiras em comparação com o 
pequeno número de companhias 
aéreas é também um obstáculo 
evidente na hora de compreen-
der o motivo pelo qual o paga-
mento de hospedagem é o mais 
complexo do setor. O analista de 
Compras da Prosegur, Danrus-
sel Gonçalves, explica que, como 
a empresa emprega vigilantes 
em cidades de todos os tama-
nhos e em todos os cantos do 
País, a operação fica ainda mais 
complicada. 
“Isso faz com que tenhamos duas 
agências de viagens: a CWT, que 
cobre os hotéis maiores e de rede, 
esses pagos com cartão virtual 
Bradesco, e a Maiorca, que che-
ga a vários hotéis onde a primeira 
não chega, e com a qual usamos 

Walter Teixeira, VP da Alagev
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Na prática existem no mercado al-
guns produtos que se destinam ao 
pagamento de hotéis:
1) O cartão corporativo (plástico), 
é o produto tradicional, utilizado no 
mundo todo. Consiste em um plásti-
co individual para cada viajante pagar 
suas despesas, seja de hotel, locação, 
passagem aérea, restaurantes, táxis 
ou qualquer outra despesa autorizada 
na política de viagens. No fechamento 
da fatura, sempre mensal, o viajante 
presta contas das despesas realiza-
das. Os bancos costumam oferecer a 
possibilidade de a empresa pagar de 
uma vez as despesas de todos os car-
tões, ou então que o próprio usuário 
as pague, e preste contas dessas des-
pesas mensalmente.  
Este produto esbarra na cultura das 
empresas, que têm receio em colocar 
um instrumento de crédito nas mãos 
dos colaboradores, principalmente em 
termos de despesas não previstas na 
política de viagens e com eventual de-
mora nas prestações de contas. 
2) A conta virtual é o modelo mais 
aceito para o pagamento centraliza-
do de passagens aéreas e também 
para o de hotéis. Consiste na mesma 
conta aberta pela empresa junto ao 
banco, com crédito suficiente para 
consolidar, por exemplo, todos os 
pagamentos de hotéis no Brasil que 
ocorrerem em determinado mês. A 
conta virtual pode ser única, ou divi-
dida por centro de custos ou CNPJs 
de um mesmo grupo econômico.
3) Também existe a conta virtual 
desmembrada por funcionário ou 
viajante. Neste modelo, abrem-se 
várias contas, que devem ser pagas 
individualmente. Alguns bancos su-
gerem este produto, por exemplo, 
para que um funcionário que viaje 
três vezes num determinado mês 
possa fazer a prestação de contas 
com uma única fatura, facilitando a 
alocação do centro de custos daquele 
colaborador. 
4) Há também o cartão virtual, que 
viabiliza um numero de cartão (VCN 
– Virtual Card Number), que é um “fi-
lhote” da conta mãe aberta para de-
terminada empresa. Este modelo está 
sendo testado no Brasil e tem como 
argumento um filtro de segurança, 

pois aquele número servirá apenas 
para um hotel, no período da reserva, 
e um valor determinado, minimizando 
assim a possibilidade de fraude. 
Esse último seria o melhor dos mun-
dos, de acordo com a analista de Lo-
gística da petrolífera Modec, Sabrina 
Medella, instalada na base em Macaé 
(RJ). “Hoje usamos a conta virtual 
com quatro CNPJs, mas o modelo de 
cartão virtual facilitaria muito o meu 
trabalho de conciliação. Sem contar 
que esse modelo, chamado por nós 
gestores de 2.0, reduz em muito o 
número de fraudes e descasamento 
de dados.”   
Danrussel Gonçalves, da Prosegur, 
segue a mesma linha. “Seria uma fer-
ramenta excelente para nós, pois ela 
obriga que tenha aprovador antes da 
reserva e já debitaria diretamente do 
cartão, já vindo com relatório e todas as 
solicitações de cada centro de custo.” 
Por outro lado, porém, este modelo 
agrega custo sistêmico, já que existe a 
necessidade de integração com as re-
servas hoteleiras. Num país de larga 
extensão como o Brasil, onde muitos 
hotéis não têm integração com prove-
dores de reservas automatizadas, isso 
é um obstáculo considerável. 
Mas talvez o grande obstáculo para 
a adoção de pagamentos com car-
tões virtuais resida no fato de que as 
empresas, por regras fiscais, devem 
guardar toda a documentação que 
comprove as despesas. As empresas 
não confiam 100% que seus colabora-
dores terão prestação de contas e en-
trega das notas fiscais com a devida 
regularidade.
Uma das soluções para isso é o ser-
viço TXDoc, do grupo de Walter Tei-
xeira, que se encarrega de conciliar 
as informações financeiras com os 
documentos fiscais e os dados ge-
renciais que estão nos registros das 
TMCs, e já conta com mais de 250 
empresas consumindo este serviço. 
“Estimo que, se não fosse o TXDoc, a 
empresa em que eu trabalho precisaria 
de aproximadamente cinco funcioná-
rios trabalhando diariamente nessas 
conciliações”, calcula Sabrina Medella. 
“É um serviço indispensável. Eles mes-
mos entram em contato com os hotéis 
e reúnem todas as informações fiscais.”

O que há no mercado Pesquisa aponta caminhos
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Receita total de viagens corporativas em 2015 foi de R$ 38,73 bilhões, segundo IEVC

Composição da Receita IEV (%) 2014 2015

Aéreo 52,81 44,29

Hospedagem 28,64 33,69

Locação de autos 5,87 7,33

Alimentação 5,26 8,56

Agenciamento 4,83 4,69

Tecnologia 2,59 1,44

TOTAL 100,00 100,00

Segundo pesquisa recente realizada pelo Grupo TX, ainda 
é fundamental o tratamento desta documentação fiscal e 
também os detalhes das hospedagens. 
O estudo perguntou se, por exemplo, é possível atribuir ao 
viajante a função de colocar a nota fiscal e a nota de hospeda-
gem num envelope e encaminhar para a caixa postal do Gru-
po TX. Cerca de dois terços das respostas foram negativas.
Em outro ponto da pesquisa, foi levantada aos viajantes a 
possibilidade de tirar uma foto com seu celular e enviá-la 
por mensagem para o Grupo TX, ou fazer um upload num 
aplicativo, agilizando a informação. Ainda assim 55% das 
empresas consideram inviável.
“Essa pesquisa nos indica que ainda é necessário perse-
guirmos uma mudança da cultura, não só das empresas, 
mas também dos viajantes, para viabilizar a quebra do 
paradigma”, avalia Walter Teixeira.   
Para a diretora de Controles e Compliance da gaúcha Tic-
ket Log, Elisa Hendler Dimer, se tem algo que poderia 
melhorar na conciliação de contas de hospedagens cor-
porativas de sua empresa é a substituição da interferência 
humana no processo. “O ideal seria que as contas fossem 
batidas no momento do check-out, mas isso não aconte-
ce. Há interferência no registro de notas fiscais e os pa-
gamentos não são on-line. Há vezes que o hotel fatura 
apenas 20 dias depois e temos de ficar correndo atrás”, 
aponta Elisa. “A TXdoc adianta muito nesse sentido, pois 
chega para nós uma fatura de cartão de crédito cheia de 
datas e nomes, é um labirinto de informações, já que não 
temos número de hóspede. A TX desmembra tudo.” 
De acordo com Elisa, sua empresa não tem outra alter-
nativa a não ser terceirizar o serviço, mas ela prevê um 
cenário mais otimista para o futuro. “Vejo que esses sis-
temas cada vez mais desenvolvidos podem melhorar o 
cenário daqui para frente. Entretanto, ainda teremos um 
bom tempo de interferência humana, já que não consigo 
ter a previsão de quando essa virada acontecerá.” 
Em alguns países com outra estrutura fiscal, as faturas 
de cartões de crédito são aceitas como comprovação de 
despesas das empresas. “Infelizmente esse não é o caso 
do Brasil”, lamenta Teixeira. “O Grupo TX abriu há alguns 
anos uma área especializada em terceirizar processos de 
faturamento de grandes TMCs, e também tem como alvo 
os hotéis, já que por um bom tempo ainda conviveremos 
com o faturamento. Entretanto, a aceitação está crescen-
do uma vez que as TMCs estão convencendo as empresas. 
O processo é gradual.” 
O VP da Alagev ressalta que já há inclusive empresas fi-
nais utilizando a mão de obra da TX para fazer suas che-
cagens de despesas. “Esse não é o core business das 
empresas, garantindo assim maior tranquilidade para os 
pagamentos. Custa menos e a qualidade é garantida por 
SLA”, aponta. “Talvez daqui a cinco anos tenhamos um 
cenário diferente do que vemos hoje.”
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