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SETOR DE VIAGENS CORPORATIVAS CRESCE 20% ESTE ANO EM RELAÇÃO A 2019
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O setor de viagens corporativas superou os números pré-pandemia e registrou crescimento de aproximadamente 20%, em
2022, na comparação com
o ano de 2019. A informação é do presidente da Associação Brasileira de
Agências de Viagensde Minas Gerais (Abav-MG).
“Muita coisa mudou desde o período mais crítico
da pandemia. As empresas voltaram a contratar e
investir no treinamento
das novas equipes. Esse
movimento está na base
de nossa retomada”, afirma o presidente da AbavMG, Peter Mangabeira.
O dado é comemorado
porrepresentararecuperação do setor. Na pandemia,
porcausadaquedanessetipo de viagem, patrocinadas por empresas para participação em eventos ou
treinamentos institucionais, o setor de agência de
turismo chegou a perder
50% da força de trabalho
em 2021, segundo dados da
Abracorp(AssociaçãoBrasileira de Agências de Viagens Corporativas ).
Segundo Mangabeira, da
Abav, o turismo corporativoedenegóciosé essencial
para Minas Gerais. “As viagens corporativas são centrais para o desempenho
do turismo e da hotelaria
em Minas Gerais. O Estado
é longe de praias, por isso,
esse tipo de turismo de lazer não é tão forte quanto
em outras regiões. Por outrolado,Minastemumalocalização central no país,
uma boa infraestrutura e
defácilacessoparatodasas
regiões, o que favorece os
eventoscorporativos”,afirmou ele, reforçando que a
retomada das viagens corporativas aquecem o setor
como um todo.
“Os eventos online não
substituem o contato pessoale,nestemomentopós-

Sempraias,oEstadodeMinasGeraistemnoturismocorporativoedenegóciosumramoessencial
pandemia, é muito melhor
e mais fácil para as empresasjuntartodospresencialmente”, afirmou.
O setor apresentou bons
resultadostambémnoBrasil, apesar de ainda não ter
alcançado o patamar prépandemia.Em 2021, o faturamento total alcançou R$
4,3 bilhões, um crescimento de 18% em comparação
aos números de 2020, mas
ainda abaixo dos valores
alcançados em 2019, com
R$11,1 bilhões de faturamento, segundo Gervásio
Tanabe, presidente executivo da Abracorp.
“Osetorbrasileirode viagens corporativas faturou
R$ 869 milhões em março
deste ano, montante apenas 2% menor quando
comparado a 2019, quando o valor chegou a R$ 890
milhões”, disse. Conforme
Tanabe, a expectativa é
que o setor tenha uma curva crescente ao longo de
202,comprevisão de superar 2019 até julho.

“Muitos hoteis fecharam, outros
estavam trabalhando com uma
quantidade menor de quartos.
Agora, com a retomada do
turista corporativo e,
principalmente, a volta dos
eventos no Minascentro, a
expectativa é de retomada da
hotelaria no centro da capital”
PETER MANGABEIRA
PRESIDENTEDAABAV-MG

Peter Mangabeira, presidente da Abav-MG
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