
 

SETOR DE VIAGENS CORPORATIVAS TÊM PREJUÍZO DE 80% DESDE O INÍCIO DA 
PANDEMIA, APONTA ALAGEV. 

Primeiro bimestre de 2021 registrou faturamento de 1,4 bilhão de reais, queda de 
88,4% em relação ao mesmo período de 2020. 

 
A ALAGEV, em parceria com Mariana Aldrigui, professora e pesquisadora da Universidade de 
São Paulo, apresenta o resultado da Pesquisa Conjuntural de Viagens Corporativas (PCVC) a 

perda no faturamento foi de 80% de acordo com o levantamento realizado. Com as empresas 
movimentando cerca de 17 bilhões de reais entre março do ano passado e fevereiro 
deste ano, pode-se dizer que é o pior momento da série histórica, iniciada em 2011. Para 
se ter uma dimensão da perda, o melhor momento para as viagens corporativas foi em 
2014, com quase 90 bilhões de reais faturados. 
 
De acordo com Giovana Jannuzzelli, diretora executiva da ALAGEV, o segundo semestre 
do ano passado houve uma ligeira melhora no volume de viagens, contudo não foi 
suficiente para reverter o cenário negativo. “Com os números da pandemia mais 
controlados, percebemos uma movimentação maior no mercado, principalmente em 
viagens curtas e rodoviárias, mas apenas amenizou as perdas. No final do ano, com as 
férias, as datas festivas e a chegada da segunda onda da pandemia, trouxe novamente 
uma nova paralisação às viagens corporativas”, ressalta.   
 
No primeiro bimestre deste ano, o faturamento foi de 1,4 bilhão de reais, retração de 
88,4% na comparação com o mesmo período de 2020, voltando a registrar variações 
semelhantes as vistas lá no início da pandemia, em abril, maio e junho. 
As viagens de avião estão sendo feitas em casos de urgência, em que é necessário enviar 
um técnico específico, ou algum profissional de outra área que não conseguiria 
solucionar por meio remoto.  
 
A tendência de curto prazo está sendo a locação de veículos para o deslocamento dos 
empresários entre matriz e filiais, visitas a fornecedores e clientes. Até porque a redução 
da malha aérea foi significativa e com isso veio também o aumento expressivo dos 
preços.  
 
A hotelaria também tem se adaptado da mesma forma às restrições da pandemia e do 
isolamento. Com a capacidade reduzida, as empresas estão contratando quartos singles, 
enquanto a o cenário pré-pandemia indicava a contratação de habitações duplas ou até 
triplas. 
 
O cenário é bastante desafiador e evidentemente, no pós-pandemia, haverá uma 
mudança de padrão. Mas há consenso entre a importância do contato pessoal para 
definir ações e estratégias. 
 
A perspectiva é que os próximos dados ainda sejam negativos, devido às restrições das 
atividades não essenciais na maioria das regiões do país. A expectativa de melhora fica 



 

para o segundo semestre com o possível aumento na vacinação e a volta equilibrada das 
atividades econômicas.  
 
Nota metodológica:  
 
A Pesquisa Conjuntural de Viagens Corporativas foi elaborada com base nos dados da 
Pesquisa Anual de Serviços de 2018, do IBGE. O faturamento mensal é calculado a partir 
da variação mensal da Pesquisa Mensal de Serviços, também do IBGE. E todos os valores 
da série atualizados pelo índice de inflação oficial, o IPCA. Para cada atividade que 
compõe o grupo de Turismo foi imputado um percentual sobre a participação da área 
corporativa. E o total do faturamento de viagens corporativas, portanto, é a soma dos 
valores dos setores de alojamento, alimentação, agência de turismo, locação de 
veículos, transporte aéreo e rodoviário, lazer e cultura, devidamente ponderados. 
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fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21

FATURAMENTO DE 

VIAGENS DE NEGÓCIOS 

(R$ mil)
3.572.586 188.031 251.434 448.217 714.029 1.233.829 1.886.379 2.726.067 3.401.635 1.187.198 544.708 847.274 1.461.375

VARIAÇÕES ANUAL

 T/T-12
-50,7% -97,3% -96,5% -93,7% -85,4% -83,2% -75,0% -65,2% -57,4% -77,5% -89,0% -87,9% -79,1%

VARIAÇÕES ACUMULADA EM 

12 MESES
-0,9% -9,8% -19,1% -28,0% -33,5% -41,2% -48,4% -55,0% -60,9% -66,0% -71,5% -79,1% -75,0%

VARIAÇÃO TRIMESTRAL -17,5% -48,7% -81,3% -95,8% -92,6% -87,6% -80,7% -74,3% -65,7% -65,3% -71,8% -85,1% -65,6%

FONTE: IBGE

Cálculos: MA e ALAGEV

Valores a preços de fev/20

PESQUISA CONJUNTURAL DE VIAGENS CORPORATIVAS

DESEMPENHO DOS ÚLTIMOS 13 MESES
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Sobre a ALAGEV 
 
Desde 2003, a ALAGEV é uma associação sem fins lucrativos que atua ativamente no mercado de Viagens 
e Eventos Corporativos e oferece um hub multisetorial de integração e facilitação de conexões e melhores 
práticas entre os players, focada em geração de conteúdo qualificado ao mercado.  
 
A ALAGEV tem 11 Comunidades de trabalho que se reúnem, presencial e virtualmente, para fazer 
networking, benchmark, e promover discussões sobre o mercado, o que resulta em diversas ações 
práticas e qualificadas para o setor. 
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