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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é analisar as vantagens para as Agências de Viagens com a mudança 
na forma de custeio de remuneração pelo cliente e não mais pelo fornecedor. A presente 
pesquisa possui o caráter bibliográfico estando pautada na coleta de dados em livros, artigos e 
documentos eletrônicos devidamente referenciados. Dessa forma realiza-se uma breve 
contextualização do segmento do turismo mediante o advento da globalização, e a 
caracterização dos dois tipos de clientes: 'pessoa física' e 'pessoa jurídica', entretanto a 
problemática deste estudo esta centrada no cliente 'pessoa jurídica', mais designadamente o 
'turismo de negócios', ou 'turismo corporativo', mais especificamente a prestação de serviços 
de agenciamento de viagens por FEE. Nesta modalidade, a agência repassa a seus clientes 
toda a receita proveniente de fornecedores e, por sua vez, o cliente reembolsa todos os custos 
de operação e a remuneração das agências de viagens.  
  
 

Palavras-chave: Turismo Corporativo. Precificação. FEE. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this study is to analyze the advantages for the Travel agencies with the 
change in the form of remuneration costing for the customer and no more for the supplier. To 
present research it possesses the bibliographical character being ruled properly in the 
collection of data in books, goods and electronic documents. In that way this takes place an 
abbreviation contextualization of the segment of the tourism by the coming of the 
globalization, and the characterization of the two types of customers: 'natural person' and 
'legal entity', however the problem of this study this centered in the customer 'legal entity', 
more specifically the 'tourism of businesses', or 'corporate tourism', more specifically the 
services rendered of assemblage of trips for FEE. In this modality, the agency reviews their 
customers the whole income originating from suppliers and, for this time, the customer 
reimburses all of the operation costs and the remuneration of the travel agencies.  
 
 
 

Keywords: Corporate Tourism. Pricing. FEE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

As agências de viagens são as empresas especializadas em planejar e coordenar 

viagens, suprindo as necessidades e atendendo aos desejos dos turistas e viajantes em geral.  

Surgidas no Brasil a partir dos anos 50, as agências de viagens vêem sofrendo muitas 

modificações a partir da entrada em cena das novas tecnologias, particularmente da internet.  

Após uma fase de grande expansão nos anos 90, as agências estão se transformando 

para se adaptarem melhor aos novos tempos, procurando oferecer diferenciais que o cliente 

não encontrará em outros canais.  

O aumento dos números de executivos em trânsito, os diferentes perfis e exigências 

dos usuários, a crescente internacionalização dos negócios e sua complexidade logística são 

alguns fatores que definem o novo cenário deste segmento.  

Toda essa evolução se reflete na constante especialização deste setor e dos 

profissionais que nele atuam. A nova demanda fez nascer um novo conceito de companhias 

gestoras de viagens corporativas, que ficou conhecido internacionalmente como Travel 

Management Companies (TMC).1 

No Brasil, assim como no resto do mundo, o termo indica uma categoria de empresas 

especializadas em prestar consultoria no segmento corporativo, auxiliando os gestores de 

viagens a controlar seus orçamentos e provendo-os de soluções mais adequadas às exigências 

de seus contratos globais. 

A consolidação do conceito TMC no segmento de business travel, aliada às demandas 

e necessidades destas empresas, exige uma nova forma de representação deste setor e conduz 

ao nascimento de uma nova entidade que atenda a este novo perfil. 

 Sendo assim, o objetivo deste estudo é analisar as vantagens para as Agências de 

Viagens com a mudança na forma de custeio de remuneração pelo cliente e não mais pelo 

fornecedor. 

                                                 
1
 TMC – Travel Management Company - Denominação das agências de viagens que atuam no turismo 
corporativo 
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 No âmbito das TMCs o objeto deste estudo é a precificação por FEE (remuneração das 

agências de viagem pela prestação de serviço), ou seja, a maneira como as agências elaboram 

seus preços. 

Na modalidade FEE, a agência repassa a seus clientes toda a receita proveniente de 

fornecedores e, por sua vez, o cliente reembolsa todos os custos de operação e a remuneração 

das agências de viagens. Isso significa que o melhor preço depende dos custos da agência, das 

receitas que possui com os fornecedores e a lucratividade que espera. 

Nesse sentido a presente pesquisa possui o caráter bibliográfico estando pautada na 

coleta de dados em livros, artigos e documentos eletrônicos devidamente referenciados. Dessa 

forma realiza-se uma breve contextualização do segmento do turismo mediante o advento da 

globalização, e a caracterização dos dois tipos de clientes: 'pessoa física' e 'pessoa jurídica'. 

Entretanto a problemática deste estudo esta centrada no cliente 'pessoa jurídica', mais 

especificamente o 'turismo de negócios', ou 'turismo corporativo'. 

 

 

1.1 MEDOTOLOGIA 
 
 
 Para examinar a atual situação das agências corporativas no Brasil, será realizada uma 

pesquisa descritiva junto a Associação Brasileira de Gestores de Viagens (ABGEV) e 

Associação Brasileira de Agencia de Viagem (ABAV) com as principais empresas que atuam 

como agência corporativa no Brasil. Concomitantemente será realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, a fim de possibilitar uma análise frente ao turismo corporativo, 

turismo de negócios com uma pesquisa exploratória e toda a trajetória das agências de viagem 

no mundo desde seu inicio. Após essas pesquisas, será efetuado um levantamento de dados 

específicos do turismo de negócios no Brasil, por meio dos órgãos controladores e indicadores 

econômicos desse segmento, Fórum das Agencias de Viagens Especializada em Contas 

Comerciais (FAVECC) e Travel Management Company do Brasil (TMC Brasil) e 

apresentaremos as diferentes funcionalidades entre as agências de viagem e as TMCs .

 Com todos esses dados quantificados será possível dimensionar o atual estagio do 

Turismo de Negócios no país e realizar uma analise dos materiais e ferramentas utilizadas 

pelas principais TMCs para tal sucesso. Posteriormente a essas etapas, será efetuado um 

estudo sobre os FEEs existentes no mercado e como são apresentados pelas TMCs, de que 

forma as mesma calculam seus valores. Por fim, apresentarei as vantagens dessas 

modalidades para o cliente e para a TMCs envolvida. 
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2 ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS AGÊNCIAS DE TURISMO 

 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar o turismo como um fenômeno social e seus 

conceitos, bem como a origem e evolução histórica das agências de turismo. 

 
 

2.1 O FENÔMENO SOCIAL DO TURISMO 
 
 

Em 1974, Fuster já mencionava que o fenômeno turístico moderno, reiniciado no 

século XIX, é eminentemente social (Fuster, 1974).  

De acordo com Dantas (2002) pode-se nitidamente perceber que, desde o início do 

século XX, esse fenômeno ganhou grandes proporções e atualmente não se pode ignorar sua 

relevância. 

A generalização das viagens durante o século XIX produziu efeitos sobre os países 

receptores, pois uma vez que, recebia turistas, acabaram por terem, suas dinâmicas 

socioeconômica, afetadas por eles (DANTAS, 2002). 

De acordo com Ikeda e Oliveira (2000) os efeitos provocados pelo turismo de massa 

até hoje são discutidos e são estudadas formas de preservar a identidade dos lugares como 

elemento diferencial da atração. Para Dantas (2000, p.3), “percebe-se, atualmente, a 

necessidade do planejamento que pode ordenar o turismo e contribuir para preservar o meio 

ambiente e a qualidade de vida das comunidades receptoras”. 

Trigo coloca que: 

 
 

O desenvolvimento histórico do turismo desde 1900 até o final do século, indicando 
o momento de refluxo e de crescimento. Resultados estatísticos apontam que o 
turismo vem se beneficiando da nova ordem que surgiu nas sociedades pós-
industriais, fruto de uma nova conjuntura internacional, das mudanças culturais e do 
crescimento econômico em alguns setores do mundo. Neste sentido, percebe-se, de 
forma constante, a presença do homem, da questão espacial e em alguns momentos a 
temporaneidade (TRIGO, 1996, p.12). 
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Dantas também dá especial atenção a estas idéias, onde o fenômeno turístico apresenta 

o homem como “elemento humano, autor do ato do turismo; espaço, como elemento físico 

necessariamente coberto pelo próprio ato; e o tempo, como elemento temporal que é 

consumido pela própria viagem pela estada no local de destino” (DANTAS, 2002, p.4). 

Portanto, em sendo o turismo um fenômeno social complexo e diversificado, 

classificado por diferentes critérios, as idéias até então apresentadas deveriam permear 

praticamente todos os conceitos de turismo. Esse entendimento, aparentemente simples, se 

torna importante para o estudo do turismo como um todo, colocando, não o mercado, mas o 

homem no centro do conceito (DANTAS, 2002). 

A Organização Mundial de Turismo (OMT) e autores como La Torre (1992, p.9), 

incluem nesse conceito “a necessidade de deslocamento voluntário e temporário de indivíduos 

que saem de sua residência habitual para outro lugar, sem exercício de atividade remunerada, 

com a interação sócio-econômica e cultural”. 

 
 

2.2 CONCEITO DE TURISMO 
 
 

O turismo pode ser conceituado abordando-se aspectos diversos, como economia, 

geografia, sociologia, transportes e outros. A amplitude dessas definições é de grande 

interesse, inclusive para a identificação de elementos temporais que irão permear as 

conceituações do turismo, de tempos em tempos.  

De maneira geral, observa-se que sempre a mesma trilogia: o homem, o espaço e o 

tempo. Justifica-se, dessa forma, o fenômeno ser reconhecido como eminentemente social.  

Schüller, em 1910, foi um dos primeiro a definir o turismo como sendo “a soma das 

operações, principalmente de natureza econômica, que estão diretamente relacionadas com 

entrada, permanência e deslocamento de estrangeiros para dentro para fora de um país, cidade 

ou região” (DANTAS, 2002, p.4). 

Wahab, em 1977, analisou a definição de Schüller sob dois primas: “primeiro, o 

turismo inclui várias operações, principalmente de natureza econômica; e segundo, está 

relacionado ao movimento de estrangeiros” (Wahab, 1977, p.18).  

Este mesmo autor ainda faz relevante observação no que se refere à ausência de 

atenção aos impactos culturais e sociais do turismo nesta definição proposta por Schüler 

(Wahab, 1977).  
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Em 1930, Schwink citado por Andrade, define o turismo como "o movimento de 

pessoas que abandonam temporariamente o lugar de residência permanente por qualquer 

motivo acionando com o espírito, o corpo ou profissão" (Andrade, 1995, p.187). A definição 

de Schwink abrange uma maior gama de motivos de deslocamento, relacionando-os a 

determinadas condições humanas. 

Hunziker e Krapf, em 1942, definiram o turismo como “a soma de fenômenos e de 

relações que surgem das viagens e estâncias dos não residentes, desde que não estejam ligados 

a uma residência permanente nem a uma atividade remunerada” (OMT, 2001). 

Essa definição, apesar de ter sido lançada no decorrer da segunda guerra mundial, 

mostra a necessidade de deslocamento como elemento necessário à realização do fenômeno 

do turismo, considerando-se as dificuldades existentes neste período. 

Fuster, em 1974, citado por Dantas ampliou ainda mais estes conceitos, até então 

expostos, colocando que “o turismo é, por um lado, conjunto de turistas, cada vez mais 

numerosos; por outro lado abrange fenômenos e relações que essa massa de pessoas produz 

em conseqüência de suas viagens” (DANTAS, 2002, p.5).  

Ainda este mesmo autor cita que: 

 
 

O turismo é a composição de todas as condições básicas de recebimento e de 
organizações privadas e públicas que surgem para fomentar a infra-estrutura para a 
expansão do núcleo. Acrescenta a visão humana aspectos de operacionalização do 
turismo. A evolução do turismo e os efeitos de sua massificação, entre outros 
fatores, concorreram para aprimorar as idéias sobre o fenômeno (DANTAS, 2002, 
p.5).  

 
 

Esses aspectos, que já eram abordados por Fuster, encontram-se presentes também em 

outros autores que, em suas definições, citam ainda os bens e os serviços necessários aos 

turistas.  

Para Arrilaga, em 1976, o turismo é “o conjunto de deslocamentos voluntários e 

determinados por causas alheias ao lucro; conjunto de bens, serviços e organização que 

determina que tornem possíveis esses deslocamentos e as relações de fatos que entre aqueles e 

viajantes têm lugar” (ARRILLAGA, 1976, p.8).  

Andrade (1995) cita que para inúmeros autores o turismo é “um fenômeno social 

anterior as viagens que os jovens aristocratas ingleses faziam, acompanhados de seus 

competentes e ilustrados receptores, às principais cidades européias dos séculos XVIII e XIX” 

(ANDRADE, 1995, p.188).  
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Ao se refletir sobre essas idéias percebe-se que as mesmas continuam a colocar o 

homem no centro do fenômeno. Andrade (1995) define o turismo, abordando determinados 

aspectos de operacionalização, ou seja, como sendo “o conjunto de serviços que tem por 

objetivo o planejamento, a promoção e execução de viagens, o serviço de recepção, 

hospedagem e atendimento aos indivíduos e aos grupos, fora de suas residências habituais” 

(ANDRADE, 1995, p.189). 

A preocupação com a mensuração do turismo leva organismos nacionais e 

internacionais a definir o turismo. Por exemplo, a OMT, em 1994, apresentou, para fins 

estatísticos, definição ampla e flexível de turismo que embute os conceitos emitidos, até este 

momento, por diversos autores estudiosos desse fenômeno.  

Sendo assim, para a OMT “o turismo compreende as atividades que as pessoas 

realizam durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um 

período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outros” 

(OMT,2001). 

Essa conceituação da OMT apresenta, também, a trilogia que compõem a espinha 

dorsal d2o turismo: as pessoas, suas viagens e o período de permanência. 

Atualmente, de acordo com Dantas (2002), há três tendências para definição do 

turismo: a econômica, a técnica, e a holística. Beni citado por este mesmo autor, chama 

atenção para o fato de que “a conceituação do turismo não pode ficar limitada a uma simples 

definição, pois esse fenômeno ocorre em distintos campos de estudo, nos quais é explicado 

conforme diferentes correntes de pensamento e verificado em vários contextos da realidade 

social” (DANTAS, 2002, p.6). 

Como não se poderia deixar de mencionar, no caso das Agências de Viagens, estas 

entendem o turismo como sendo um fenômeno primordialmente social, considerando esta 

atividade sob a perspectiva humanista.  

Desse modo, os serviços prestados pelas agências de viagens não são mera 

mercadoria, objeto da compra e venda seguida da contabilização da comissão como fruto 

dessa comercialização. Muito pelo contrário, o relacionamento entre agentes e turistas deve 

envolver responsabilidades do próprio núcleo receptor, do cliente e da empresa.  

 

2.3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS AGÊNCIAS DE TURISMO 
 
 

                                                 
2 Econômica: Turismo que gera recurso e capitais. Técnica: Turismo como atividade e logística. Holística: Vista 
com atividades em conjunto, não isoladas. 
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O processo histórico das Agências de Viagens é mais antigo do que a definição 

econômica do setor de viagens. Sua origem está diretamente associada à história das viagens, 

com fatos atribuídos às antigas civilizações, da idade média até a idade moderna, com base 

em relatos do fato turístico da época (TOMELIN, 2001, p.17). 

Segundo Tomelin: 

 
 

Os primeiros relatos observados revelam pessoas e entidades utilizando-se dos 
"maiores conhecedores do ofício" para organizar suas viagens, talvez não nos 
mesmos moldes das empresas atuais, mas pelo menos se assemelhando na sua 
função de orientar a organização e o detalhamento de seus roteiros (TOMELIN, 
2001, p18). 

 
 
Pode-se verificar a evolução contemporânea do desenvolvimento da atividade de 

Agências de Viagens até chegar à concepção e crise deste início do século XXI no marco 

temporal descrito, conforme Figura 1, por momentos históricos do setor a partir do século 

XIX, com o registro da primeira agência de viagens, em 1841 (CALDAS, 2000).  

De acordo com Andrade: 

 
 

No século XIX, os ingleses, apontam Thomas Cook’ como sendo o primeiro agente 
de viagens por ter, em 1841, fretado um trem para os participantes de um congresso 
antialcoólico entre a cidade de Longorough e Leicester, ao custo de um shilling a 
passagem (ANDRADE, 1995, p. 190).  
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                              Figura 1: Evolução contemporânea do desenvolvimento da atividade de Agências de Viagens 
                              Fonte: TOMELIN, 2001, p.17 
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Dentre as principais contribuições de Thomas Cook para o desenvolvimento do 

turismo, em especial das agências de viagens, Tomelin (2001, p.18) cita: 

• Em 1841, fundou-se a Thomas Cook and Son, a primeira agência de viagens 

registrada no mundo; 

• Em 1851, conduziu cerca de 170 mil pessoas à exposição de Hyde Park-

Londres; 

• Em 1865, vendeu a 35 turistas uma programação completa de viagem aos 

EUA; 

• Em 1872, levou seus clientes em uma volta ao mundo numa viagem de 222 

dias e inaugurou a primeira agência de viagens fora da Europa. 

 

Andrade coloca ainda que Thomas Cook foi amplamente admirado por sua atividade 

de organizar, dominando o mercado inglês e expandindo-se por toda a Europa e América. Foi 

também, Thomas Cook que, segundo este mesmo autor: 

 
 

Criou o voucher, cupom que dá direito, aos turistas, aos serviços de hospedagens e 
receptivo e a Circular Note, antecessora do traveller check em 1892. Na data de seu 
falecimento sua agência era a mais importante das quase 500 outros concorrentes já 
existentes no mundo (ANDRADE, 1995, p. 191). 

 
 
Vários brasileiros utilizavam os serviços das agências, principalmente para o 

agenciamento de viagens ao exterior, pois eram comuns as viagens de brasileiros e 

portugueses, os que residiam no Brasil, aos países da Europa, principalmente em Paris e 

Lisboa. 

As primeiras agências de viagens brasileiras foram registradas oficialmente como 

prestadoras de serviços específicos no final do século XIX. 

No século XX, o desenvolvimento das agências de viagens e turismo até a década de 

60 foi pontuado pela Travel World (Andrade,1995, p.191), por fases relativas ao 

desenvolvimento da própria atividade, consoante as condições de transporte de cada período, 

a facilidade de acesso ao serviço prestado e as condições de mercado, conforme cita Tomelin: 

 
 

1ª fase) as agências antigas se dedicavam ao tours individuais de clientela burguesa, 
formada por profissionais liberais e executivos e outro de alto poder aquisitivo; 
2ª fase) as agências da década de 30 eram especializadas em tours de grupos sem 
automóveis e ônibus para atendimento das classes burguesas e da classe média, que 
na época surgia; 
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3ª fase) as agências criadas a partir de 1950 eram caracterizadas pela execução 
preferencial de visitas organizadas e de tours para a clientela de poder aquisitivo 
regular. 
Registra-se, nessa terceira fase classificada pela Travel World, uma informação 
pertinente obtida na Gazeta Mercantil (2000) que é a profissionalização da atividade 
e no caso brasileiro. É nessa época que as operadoras e agências pioneiras fundam as 
primeiras entidades associadas do setor, como: sindicatos estaduais e associações 
nacionais de agências de viagens e operadoras de turismo. Em 1951, fundado, em 
São Paulo, o sindicato das empresas de turismo e, em 1953, foi criada, por 14 
agências de viagens, no Rio de Janeiro, a ABAV. 
4ª fase) as agências para a clientela mais jovem eram dedicadas, com mais 
determinação a vendas e execução de pacotes com receptivos de veraneio de padrão 
médio e a preços acessíveis para cativar as pessoas e construir com um fluxo de 
demanda constante ou regular (TOMELIN, 2001, p.20-21). 

 
 

Da década de 70 até o início do século XXI, a agências de viagem sofreram cerca de 

trinta anos de influências da economia de mercado mundial, tendo por muitas vezes se 

beneficiado e sofrido pelas influências, conforme aponta Andrade: 

 
 

(...) do desenvolvimento da aviação comercial, do turismo doméstico e internacional, 
da legislação aeroportuária, de grupos econômicos ligados ao turismo e atividades 
afins, de grandes empresas do norte americanas e européias pelo mundo, e em 
especial pelo Brasil, e, nas duas últimas décadas pela oscilação na estabilidade 
econômica dos países, pelo desenvolvimento da tecnologia, dos sistemas de 
informação e de comunicação; pela globalização; entre outros fatores que foram e 
estão sendo decisivos para a definição dos rumos das agências de viagens e turismo, 
quer por difusão, redes, agências virtuais ou até mesmo, desaparecimento 
(ANDRADE, 1995, p.191). 

 
 
Andrade explica, por exemplo, que: 

 
 
As especialidades das agências desapareceram quase que por completo, por causa 
da situação econômica instável em quase todo mundo, e por determinadas políticas 
nacionais de tendências estatizantes ou de excessivo rigor tributário. Criou-se uma 
tentativa de operacionalização mais econômica, todas as agências passaram a 
comercializar produtos criados por concorrentes ou pelas operadoras turísticas a 
troco de percentuais de lei ou de tradição, e por que o controle da oferta e da 
demanda - sem outra lei que a do mercado - está nas mãos dos operadores, em todo 
o mundo exceto nos países onde o turismo é monopólio estatal, tanto ou em suas 
qualidades ativas como em suas possibilidades receptivas(ANDRADE, 1995, p. 
192). 
 
 

No final do século XXI, aproximadamente em 1998 nos EUA e em 1999 inclusive no 

Brasil, as agências de viagens começaram a sofrer uma redução significativa nos percentuais 

comumente acordados com as transportadoras aéreas, com o risco “de efeito intervenção 

outros ganhos, caso mais provadores resolvam atuar com os distribuidores informais, como o 
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e-commerce” (Tomelin, 2001, p.22). A situação atual comprometerá ainda mais as pequenas 

agências de viagens na sua dinâmica econômica. 

O século XXI foi fortemente impactado pelo do surgimento da Internet como nova 

ferramenta operacional e comercial associado à eventual desregulamentação do transporte 

aéreo e a demais fatores marcantes no final do século XX. 

Estes desafios têm sido enfrentados pelas agências de viagem na entrada do novo 

milênio, com efeitos no perfil do agente de viagens, marcado pela desintermediação dos 

serviços, pela reintermediação de novos tipos de agências que estão surgindo, tais como 

aquelas voltadas apenas para pessoas jurídicas e, objetivamente pela alternativa de 

reposicionamento do seu perfil. 

Dessa forma, fica evidenciado que os fatos assumem maior importância para o 

profissional agente de viagens por estar resgatando a essência do perfil de consultor que havia 

sido consolidado no início do século XIX. 
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3 TURISMO E O FENÔMENO DA (DES) OU (RE) INTERMEDIAÇÃO 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a natureza e função das agências de viagens e 

turismo, bem como diferenciar o cliente 'pessoa física' do cliente 'pessoa jurídica'. Sobretudo 

será demonstrado às novas tendências do mercado de agências de viagens e turismo com 

advento da globalização que desencadeou neste segmento o fenômeno da 'desintermediação' e 

'reintermediação' dos serviços oferecidos aos consumidores, alterando completamente a 

relação de dependência tradicional dos fornecedores do produto turístico.  

 
 
3.1 NATUREZA E FUNÇÃO DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO 
 
 

O setor de viagens é classificado, de acordo com Embratur, em dois tipos: agências de 

viagens e agências de viagens e turismo. 

De acordo com artigo 4º, § 2º do Decreto nº 84.934 de 21.07.1980: 

 
 

As agências de viagem prestam serviços de excursões rodoviárias a seus usuários em 
território brasileiro em países limítrofes quando, em função da complementação de 
viagens e por tempo limitado, inferior a doze horas e sem incluir pernoite. 
(EMBRATUR, 1980). 

 
 
 

Ainda segundo este mesmo Decreto, no artigo 4º, § 1º: 

 

 

As agências de viagens e turismo prestam os serviços de operação de viagens e 
excursões, individuais ou coletivas, compreendendo a organização, contratação e 
execução de programas, roteiro e itinerários, quando relativas a excursões do Brasil 
para o exterior (EMBRATUR, 1980). 
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Para fins deste estudo, tomaremos como foco da pesquisa o setor de viagens 

classificado como agências de viagens e turismo. 

Quanto à sua função, as agências de viagens e turismo exercem função de 

intermediária, ou mediadora, entre a demanda e a oferta de serviços turísticos, proporcionada 

pelos prestadores ou fornecedores de serviços. 

 
 

3.2 CLIENTE 'PESSOA FÍSICA' E 'PESSOA JURÍDICA' 

 

 

Este estudo apresentará a distinção entre os dois tipos de clientes, 'pessoa física' e 

'pessoa jurídica'. Entretanto, a ênfase será dada ao cliente 'pessoa jurídica', haja vista que, 

segundo Tomelin (2001,p.83) esse tipo de cliente tem sido pouco discutido e analisado, 

motivo pelo qual há o interesse latente em estudá-lo nesta pesquisa. 

O cliente 'pessoa física' é um tipo de cliente que a maioria absoluta das agências de 

viagens e turismo conhece muito bem. No entanto, não se dispensa a ele o mesmo tratamento 

reservado aos clientes 'pessoa jurídica'. 

Segundo Pelizzer (2005, p.30) "existem várias estratégias mercadológicas para atender 

profissionalmente o cliente 'pessoa física'. Na verdade, todos os segmentos turísticos do 

mercado são concorrentes entre si. Pode-se constatar a esta realidade com a chegada da 

Internet.  

Segundo Tomelin (2001, p.84) o cliente 'pessoa física' passou a ser atendido quase que 

exclusivamente por meio eletrônico, quer pelas empresas aéreas, agências de viagens e 

turismo, quer pelas locadoras de automóveis, meios de hospedagem e, transportadoras 

turísticas, entre outros. 

A virtualidade permite que o agente de viagens continue a ser, para o cliente 'pessoa 

física', o melhor e mais eficaz canal de vendas de turismo, em razão de seu grande poder de 

congregar todos os serviços com segurança, qualidade, confiabilidade, competência, rapidez e 

eficácia, e principalmente no menor espaço de tempo (Tomelin, 2001, p.85). 

Atualmente existem inúmeros termos que nos permitem enfocar vários novos 

conceitos, como por exemplo, "viagens de negócios", "turismo de negócios", "turismo de 

eventos", "turismo corporativo" e "viagens corporativas" (Pelizzer, 2005, p.30).  
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No que se refere, por exemplo, as viagens de negócios, viagens corporativas, e turismo 

corporativo estes possuem um foco muito específico e definido, qual sejam as modalidades 

relacionadas às viagens dos executivos, ou profissionais liberais, ou as viagens custeadas 

pelas empresas, na sua grande maioria. São viagens que não contemplam férias, lazer e 

turismo. 

Já o turismo de eventos são termos de maior abrangência e relacionam-se à 

congressos, feiras, exposições, convenções, simpósio, fóruns etc. Nota-se que para os dois 

focos a viagem tem datas preestabelecidas, programadas, sua duração costuma ser dilatada ou 

abreviada e envolve quase exclusivamente um único indivíduo.  

De acordo com Pelizzer (2005, p.31) esta prática se opõem à do viajante ou turista de 

lazer, que viaja por motivo pessoal e, no caso do homem de negócios, este tem que se adaptar 

a imprevistos, já que, normalmente, não pode descaracterizar facilmente sua viagem, evento 

integrante de uma agenda de compromissos.  

 
 

3.3 TURISMO E GLOBALIZAÇÃO 
 
 

O turismo no setor de viagens é caracterizado como fenômeno socioeconômico que 

estuda o deslocamento temporal do fluxo de viajantes em determinadas áreas de interesse ou 

abrangência cultural, de negócios, de lazer, dentre outras áreas. Dessa forma, necessita de 

empresas que organizem o ordenem suas ações a fim de criar mercados diferenciados que 

beneficiarão a exploração ordenada e planejada das viagens turísticas, como é o caso das 

empresas do setor de viagens, no qual se situam as agências de viagens e turismo (Pelizzer, 

2005, p.33). 

A importância das agências de viagens e turismo pode ser deduzida inclusive por 

responder, em grande parte, pela combinação de serviços que compõem o tripé do produto 

turístico: transportadoras, meios de hospedagem e serviços complementares receptivos. Sendo 

assim, Foster (1992, p.84) coloca que "(...) que os operadores turísticos e os agentes de 

viagens que desejam ter uma atividade viável e bem-sucedida têm de oferecer uma gama 

completa de programas e facilidades em termos de viagens", o que significa oferta de 

produtos turísticos de qualidade. 

A exigência por qualidade é própria da atual economia globalizada. Na atividade 

turística, a necessidade de qualidade tem relação direta com a interpretação da globalização, 
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na medida em que os serviços e produtos são oferecidos localmente para clientes globais. O 

turista e o residente expõem-se pessoalmente ao outras culturas e a outros idiomas. Hoje em 

dia, todos querem sair de seus pequenos mundos e conhecer outras pessoas, e estamos cada 

vez mais propensos a fazê-lo por avião, tanto quanto pelo telefone (Naisbitt, 1999). 

De acordo com Tomelin: 

 
 

A mais nova classe média do mundo está ansiosa para ver o que está além dos 
limites de suas aldeias sociedade. Eles viajam de automóvel para as comunidades 
vizinhas, de trem para as cidades vizinhas de avião para países distantes. Estima-se 
que as viagens que o turismo, a maior indústria do mundo, empregar até 2010, 538 
milhões de trabalhadores (TOMELIN, 2001, p.46). 
 
 

A oferta turística deve ser atrativa, diferenciada, pois, por analogia, foi-se " o do 

tempo em que os consumidores podiam estar satisfeitos com a telefones pretos, refrigeradores 

brancos e cheques verdes. Um produto para todos é um produto para ninguém... " (Naisbitt, 

1997, p.87). 

A qualidade do produto turístico está sendo cada vez mais objeto de discursos e de 

investimentos justificados pela exigência no mercado global e pela dimensão geocultural 

socioeconômica do turismo que eleva a atividade com uma economia emergente nos países 

em desenvolvimento. Segundo Beni (1991, p.9) a necessidade atual é "fazer corresponder as 

adaptações, técnicas e de gestão, indispensáveis para alinhar a oferta aos modelos de turismo 

internacionais, com objetivo de ocupar uma posição forte no mercado". 

O turismo é considerado um dos negócios de maior crescimento e mais rentáveis do 

mundo, o que possibilita a corrigir desigualdades sociais. Para muitos países é, de longe, a 

maior fonte de renda e o setor mais forte no financiamento da economia global (NAISBITT, 

1999). 

No caso brasileiro, conforme publicado na Gazeta Mercantil (2000, p.1), está sendo 

considerado como atividade estratégica de desenvolvimento e " conforme dados oficiais 

divulgados pela Embratur, a atividade turística como um todo no Brasil exerce impacto em 52 

setores da economia". 

Lage e Milone (2000) reafirmam que os investimentos em turismo são considerados 

atualmente na cadeia de riquezas, dados os índices de crescimento registrados na hotelaria, 

empresas de transporte, operadoras, agências de viagens, empresas de alimentos e bebidas, 

locadoras de veículos, empresas de lazer e entretenimento e outras. Eles complementam 
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dizendo que as atividades brasileiras ligadas ao turismo no país apresentou um movimento 

financeiro gerando mais de 40 bilhões de dólares.  

Verifica-se que lentamente o Brasil vem reconhecendo o potencial do país para a 

atuação no setor de viagens e turismo, pois segundo a  Embratur (2006, p.20) este é 

considerado um dos negócios de maior crescimento e mais rentáveis do mundo, haja vista que 

o Brasil passou da 43ª para a 29ª posição no ranking mundial da Organização Mundial de 

Turismo (OMT), de destinos turísticos mais demandados.  

 
 

3.4 (DES)INTERMEDIAÇÃO E (RE)INTERMEDIAÇÃO 
 

 

A desintermediação e a reintermediação são tendências no mercado das agências de 

viagens e turismo com base no já exposto no item 2.1 deste capítulo, ou seja, com base na 

interpretação da realidade contextualizada - a globalização. 

A desintermediação, segundo Tomelin (2001, p.48) é o processo pelo qual a empresa 

se aproxima do cliente final através da eliminação de intermediários. Já a reintermediação é 

criação de novos intermediários entre clientes e fornecedores, que fornecem serviços como 

procurement e avaliação de produtos e serviços. 

Indicadores do mercado do turismo corporativo – FAVECC - de algumas tendências 

irreversíveis de sobrevivência e adaptação no mercado a partir da reintermediação, como a 

fusão de agências, redes, franquias, agências virtuais, fundamentalmente se dão por causa do 

comissionamento e da Internet.  

Outro foco da reintermediação é a própria criação ou agregação de agências de 

viagens e turismo a grupos de outros setores de atividades com interesse de diversificação de 

atividades e ou um incentivo ou o uso comercial para atender predominantemente a demanda 

do próprio grupo.  

Conseqüentemente, já se sente os reflexos de um novo mercado que está e definindo 

as agências segundo as tendências, de um mercado convencional em conflito, até o seu 

reposicionamento para prestação de serviços de viagens, conforme se pode observar na figura 

2.  

Pode-se apontar estes reflexos como sendo, segundo Tomelin (2001,p.57): guerra de 

tarifas; (comissionamento) e a desvalorização cambial como aspectos de revolução da 
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mudança de mercado que o influenciam negativamente, a desregulamentação do transporte 

aéreo,o aperfeiçoamento dos GDS (Sistema Global de Reserva) e a internet como aspectos 

positivos. 

 

 
Figura 2: Perfil mercadológico das agências de viagens e turismo tradicionais e atuais. 
Fonte: Tomelin, 2001, p.84. 
 

A tendência da desintermediação é uma ação contrária à intermediação, ou seja, 

segundo Ferreira (1999, p.1125) "ação ou efeito de intermediar", isto é, de deixar de praticar o 

que já era convencional no mercado das agências de viagens de turismo: mediar a negociação 

do produto turístico colocando-se como prestadora de serviços entre os provedores de 

transporte, hospedagem e serviços receptivos complementares, e os consumidores de viagens, 

os clientes. 

Entende-se então, que as agências de viagens e turismo realizavam a mediação dos 

serviços de viagens como parceiros potenciais dos provedores e com papel de distribuidor 

exclusivo.  



 26 

De acordo com Tomelin (2001, p.85), "em termos mercadológicos, as agências já 

estão adquirindo definições próprias para sobrevivência e readaptação no mercado, em forma 

de fusão, redes, franquias ou agências virtuais, como processos de reintermediação".  

As agências estão tendo de passar da posição de parceira dos provadores para serem 

apenas mais um de seus novos distribuidores. Dessa forma, precisou assumir uma posição 

comercial no mercado de viagens, passando para prestadora de serviços ao consumidor final, 

no sentido de consultor, ou seja, "aquele profissional que dá pareceres acerca de assuntos de 

sua especialidade" (Tomelin, 2001, p.97). 

Do condicionamento via provedores, passam à cobrança de taxas de reintermediação 

como honorários por serviço prestado ao cliente, valorizando a personalização do serviço, 

evitando a impessoalidade.  
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4 AGÊNCIAS DE VIAGENS CORPORATIVAS E SUAS FUNCIONALIDADES 

 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar o segmento de mercado das 'Travel 

Management Company' (TMC), ou como também são denominadas 'Agências de Viagens 

Corporativas' e os principais serviços oferecidos por estas agências. . 

 
 
4.1 SEGMENTO DE VIAGENS CORPORATIVAS 
 
 

De acordo com a Associação Brasileira dos Gestores de Viagens Corporativas 

(ABGEV) atualmente as viagens corporativas são consideradas o terceiro maior gasto das 

empresas, perdendo apenas para a folha de pagamento e tecnologia, sendo responsável por 

60% de todo o turismo doméstico e internacional no Brasil, movimentou R$ 40 bilhões no 

Brasil em 2007 (ABGEV, 2008).  

As agências de viagens corporativas que atuam nos segmentos de hospedagem, 

transporte aéreo e locação de carros obtiveram um faturamento total de R$ 27,52 bilhões, dos 

quais 59,4%, cerca de R$ 16,35 bilhões em 2007, no setor aéreo. (ABGEV, 2008).  

Segundo estudo realizado pelos Indicadores Econômicos das Viagens Corporativas 

(IEVC) a estimativa de receita para o setor aéreo no ano de 2008 é de R$ 17,28 bilhões, 

representando um crescimento nominal de 5,69% em relação a 2007 (ABGEV, 2008).  

Outro fator preponderante refere-se ao fato de que 70% dos ocupantes dos aviões que 

decolam no Brasil, ou seja, 1,2 milhões de pessoas são os chamados 'viajantes de negócios'. 

De acordo com relatório da Embratur, em 2007, o setor de viagens corporativas gerou direta e 

indiretamente 247.476 empregos (Embratur, 2007). 

A Associação das Empresas Administradoras de Viagens de Negócios do Brasil (TMC 

Brasil) já disponibilizou as estatísticas das vendas globais nos principais segmentos de 

atuação das agências corporativas: 
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 Tabela 1 – Estatísticas de vendas Global por serviço – 1º semestre/2007 

Nacional (R$) Internacional (R$) Total (R$) %

Aéreo
       

566.102.699,91
533.034.647,20 1.099.137.347,11 75,43%

Hotéis
       

222.184.980,58
27.892.650,42 250.077.631,00 17,16%

Locações 15.549.019,18 1.237.575,20 16.786.594,38 1,15%

Outros 

Serviços
   86.622.441,91 4.498.309,16 91.120.751,07 6,25%

TOTAL 890.459.141,58 566.663.181,98 1.457.122.323,56 100,00%

Vendas globais por serviço

 
Fonte: TMC Brasil 

 

 Tabela 2 – Estatísticas das vendas globais por serviço – 1º semestre/2008 

Nacional (R$) Internacional (R$) Total (R$) %

Aéreo 742.340.716,77 497.410.607,64 1.239.751.324,41 73,63%

Hotéis 289.160.569,84 21.609.116,78 310.769.686,62 18,46%

Locações 25.903.869,05 2.451.834,88 28.355.703,93 1,68%

Outros 

Serviços
95.567.563,22 9.382.205,76 104.949.768,98 6,23%

TOTAL 1.152.972.718,87 530.853.765,06 1.683.826.483,93 100,00%

Vendas globais por serviço

 
  Fonte: TMC Brasil 

 

 Observa-se claramente um aumento significativo em relação às vendas globais de 

todos os serviços, comparando os segmentos separadamente, no primeiro semestre de 2008 

houve uma venda de 140 milhões de aéreo a mais que o primeiro semestre de 2007. Hotelaria 

no primeiro semestre de 2008 vendeu 60 milhões a mais que o primeiro semestre de 2007 e o 

setor de locação de veículos venderam 11 milhões a mais no primeiro semestre de 2008 que 

em relação ao primeiro semestre de 2007. Resumindo, estes dados apresentam o aquecimento 

do trade turístico para o turismo corporativo, movimenta a economia global, fortalecendo as 

TMCs e os seus respectivos fornecedores.  
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Tabela 3 – Estatísticas de vendas Aéreo Nacional por Cia Aérea – 1º semestre/2007 

Vendas (R$) %

Tam 337.985.973,71 59,70%

Gol 148.253.582,49 26,19%

Varig 50.558.835,49 8,93%

OceanAir 11.330.022,95 2,00%

Pantanal 4.160.511,50 0,73%

Total L. 

Aéreas
4.077.782,50 0,72%

Team 1.730.624,67 0,31%

Trip Air 1.475.193,54 0,26%

Web Jet 689.936,32 0,12%

BRA 491.511,52 0,09%

Rico L. 

Aéreas 
464.614,29 0,08%

Total demais 4.884.110,93 0,86%

TOTAL 566.102.699,91 100,00%

Aéreo nacional 

 
Fonte: TMC Brasil 
 

 
 Tabela 4 – Estatísticas de vendas Aéreo Nacional por Cia Aérea – 1º semestre/2008 

Vendas (R$) %

Tam 455.466.249,23 61,36%

Gol 214.547.202,16 28,90%

Varig 39.611.615,96 5,34%

OceanAir 9.976.632,69 1,34%

Trip Air 8.303.762,41 1,12%

Pantanal 3.846.077,13 0,52%

Team 2.632.203,20 0,35%

Passaredo 1.724.875,38 0,23%

Web Jet 1.543.056,72 0,21%

Total L. 

Aéreas
1.142.378,63 0,15%

Rico L. 

Aéreas 
390.948,44 0,05%

Total demais 3.155.714,82

TOTAL 742.340.716,77 100,00%

Aéreo nacional

 
 Fonte: TMC Brasil 

 
Sendo assim, não resta dúvida de o segmento do turismo corporativo encontra-se em 

expansão, até porque com o advento da globalização, as empresas brasileiras passaram a 

realizar negócios no exterior, e as empresas estrangeiras passaram a realizar negócios no 

Brasil, com muito mais intensidade, o que gerou um crescimento considerável (Camargo, 

2008).  
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4.2 TRAVEL MANAGEMENT COMPANY  
 
 
A viagem corporativa se caracteriza por serem viagens individuais ou coletivas, 

efetuadas freqüentemente por colaboradores, terceiros ou convidados de Pessoas Jurídicas e 

pagas pelas próprias empresas com objetivos profissionais ou decorrentes dos mesmos. 

Segundo a Associação das Empresas Administradoras de Viagens de Negócios do 

Brasil (TMC Brasil), uma Travel Management Company (Companhia de Administração de 

Viagens), é a evolução da agência de viagens corporativa buscando a redução racional dos 

custos de viagens através de processos e ferramentas (TMC Brasil, 2008). 

A figura 3 apresenta o 'passo-a-passo' do modelo de viagem corporativa. 

 

 
                 Figura 3 - Modelo de viagem corporativa 
                 Fonte: CAMARGO, 2008 

*Mobilidade 100%: Utiliza todos os recursos tecnológicos para efetuar seu trabalho diário. 
*After Hours: Atendimento ao executivo, fora do horário comercial, oferecendo alternativas de 
lazer para o mesmo. 

. 
 
 
4.3 FUNCIONALIDADES DAS TMC 

 
 
Para a compreensão da relação existente entre as funcionalidades ofertadas pelas 

TMCs, torna-se fundamental conhecer a função de intermediação que os serviços estabelecem 

entre o produto e o cliente e sua importância como instrumento de diferencial da empresa. 

De acordo com Kotler e Armstrong: 
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(...) os produtos incluem objetos físicos, pessoas, locais, organizações, idéias ou 
combinações desses elementos e, também, serviços. Estes são produtos que 
consistem em atividades, benefícios ou satisfações à venda, intangíveis, não 
resultando em propriedade (KOTLER e ARMSTRONG, 1995, p.45). 

 
 
Objetivando uma melhor elucidação da diferença conceitual entre produto e serviço, a 

figura 4 apresenta um esquema elaborado pela OMT que determina as principais distinções 

entre produtos e serviços. 

 

 
Figura 4 - Principais distinções entre produtos e serviços 
Fonte: OMT, 2001 
 
 
4.3.1 Funcionalidades comuns as Agências de Viagens e as TMCs –  Referenciado pela 
ABAV e TMC BRASIL 
 
 
a) Elaboração de roteiros de viagens 
 
 

Este tipo de funcionalidade consiste na elaboração de roteiros completos de viagens 

para os clientes, viabilizando horários, conexões e rotas de modo otimizar o tempo e 

adequando os custos. 
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b) Reservas aéreas nacionais / internacionais 
 
 

Consiste na utilização de um sistema de reservas com acesso em tempo real a 

disponibilidade de vôos das maiores companhias aéreas objetivando a melhor opção.  

 
 
c) Reservas de hotéis nacionais / internacionais 
 
 

Através do sistema de reservas as agências, ou TMCs podem realizar as reservas por 

meio do acesso as maiores cadeias de hotéis, de modo ao cliente obter a visualização da 

disponibilidade em todos os hotéis, bem como a confirmação e o valor da diária em tempo 

real. 

No caso da TMC, esta dispõe de uma equipe dedicada a negociar, reservar e confirmar 

hotéis em sua sede garantindo maior poder de negociação, confirmação de listas de espera e 

solução de emergências. 

 
 
d) Locação de veículos nacionais/ internacionais 
 
 

As agências de viagens, bem como as TMCs possuem contratos de atendimento junto 

às principais locadoras para reservas, com a maior cobertura possível. Além disso, as TMCs 

buscam acordos com locadoras que garantam uma ampla cobertura em todo o território 

nacional. 

 
 
e) Emissão de passagens aéreas 
 
 

As Agências de Viagens, bem como as TMCs disponibilizam em qualquer um de seus 

pontos de atendimentos passagens aéreas através das três modalidades existentes de emissão 

garantindo que seu embarque aconteça no dia e horário reservados. São três os tipos de 

modalidades de emissão: 

• Bilhetes Físicos – é a modalidade tradicional no qual o passageiro recebe a 

passagem aérea e apresenta seu bilhete na ocasião do embarque, quando serão 

destacados os cupons de vôo em cada um dos embarques realizados.  

• Bilhete Eletrônico – E-TKT – É a modalidade que vem substituindo o bilhete 

físico na qual a partir de uma autorização eletrônica da TMC, realizada por meio 
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da emissão a passagem aérea é disponibilizada eletronicamente notificando o 

passageiro por meio de um aviso de liberação, o que pode ser enviado através de 

um e-mail ou mensagem de texto via celular. Este aviso tem caráter meramente 

informativo e serve principalmente para demonstrar ao passageiro que sua 

passagem já se encontra disponível. A substituição do bilhete físico por bilhetes 

eletrônicos é, sem dúvida, uma grande tendência mundial e tem se mostrado 

extremamente eficiente e segura. As maiores companhias aéreas do país como a 

Varig e a Tam já se utilizam deste processo em  todas as suas rotas e a Gol, 

pioneira nesta área, efetua 100% de suas emissões nessa formatação. Algumas 

companhias internacionais, como British Airways e American Airlines já nem 

mesmo permitem que seus bilhetes sejam emitidos fisicamente quando a emissão 

eletrônica for possível. 

• PTA´s – Prepaid Ticket Advice – Esta modalidade tem sido cada vez menos 

utilizada pelas companhias aéreas em função da substituição pelos bilhetes 

eletrônicos. Aqui, a TMC envia uma ordem de passagem no ponto de origem do 

passageiro para que este retire a passagem diretamente na companhia aérea. 

Atualmente ele só é utilizado por poucas companhias aéreas que não dispõe ainda 

do E-ticket e normalmente exige a cobrança de uma taxa de transmissão pela 

companhia aérea. Hoje em dia não é mais utilizado, devido à evolução tecnológica 

do segmento. 

 
 
f) Entrega de documentos de viagem 
 
 

Consiste na comodidade do cliente receber seus bilhetes, voucher e documentos de 

viagem, pela internet ou em mãos, em tempo hábil.  

 
 
g) Cálculo de tarifas 
 
 

As Agências de Viagens e as TMCs na sua grande maioria possuem como política a 

busca melhor tarifa para os roteiros, a título de se obter para o cliente uma possível redução de 

valor por meio de negociação com companhias aéreas, de forma personalizada, ou a busca por 

classes promocionais indisponíveis no momento da reserva.  
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4.3.2 Funcionalidades Especificas das TMCs 

 
 
a) Controle de perfil do viajante 
 
 

Uma das ferramentas que mais personaliza o atendimento em uma TMC é sem dúvida, 

o Controle de Perfil de Viajante. As TMCs possuem nos seus sistemas de reservas um banco 

de dados no qual são inseridas as informações, inicialmente das empresas e em seguida de 

cada passageiro, que são transportadas automaticamente ao registro de reserva garantindo que 

todos os envolvidos na cadeia da reserva: agência de viagens, companhias aéreas e hotéis a 

visualização de seus programas de milhagem, preferências e necessidades específicas 

proporcionando um atendimento eficiente e personalizado e adequado às normas da empresa 

cliente. Fazem parte do banco de dados informações como: 

Empresa 

• Informações cadastrais 

• Fornecedores aéreos, hotéis e locadoras preferenciais. 

• Acordos e condições comerciais vigentes 

• Política de aprovação de despesas – solicitantes e aprovadores autorizados 

• Forma de pagamento contratada – faturado total ou parcial, cartão de crédito. 

Passageiros 

• Informações pessoais – Nome (completo e preferência), contatos e endereço, 

cargo ou posição na empresa, etc. 

• Informações sobre solicitante – Secretária ou assistente. 

• Vigência de documentos de viagem – Passaportes, Vistos e Vacinas 

• Programas de milhagem 

• Preferências pessoais – Companhias aéreas, tipo de assento, refeições 

especiais. 

• Necessidades especiais – Atendimento VIP passageiros deficientes, etc. 

 
 
b) Controle de política de viagens 
 
 

A política de viagens é um instrumento extremamente difundido dentro das 

corporações para reduzir custos e regulamentar internamente os serviços de viagens. 
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A TMC participa da criação ou revisão da política de viagens das empresas, 

oferecendo ainda todo planejamento para sua implantação, divulgação e controle da aplicação. 

Todas as diretrizes traçadas pela política devem estar disponíveis nos sistemas de 

gerenciamento de clientes da TMC permitindo que sejam visualizadas e acionadas no 

momento da consulta, garantindo que a compra seja realizada de acordo com os parâmetros 

definidos.            

 Uma vez identificada a empresa e o viajante, o consultor acessa o banco de dados 

existente no próprio sistema de reservas e transporta todas as informações pertinentes ao PNR 

– registro da reserva – e aciona o controle de política de viagens existente no sistema. Embora 

sofisticado, este procedimento é realizado de maneira simples por meio de mensagens que são 

visualizadas no momento que a reserva é finalizada e indica quais os aspectos que se 

encontram em desacordo com a política e precisam ser readequados. Essas mensagens 

continuam sendo visualizadas sempre que o PNR sofre qualquer tipo de alteração. Deste 

modo é possível garantir que a empresa (cliente pessoa jurídica) cumpra integralmente as 

bases definidas pela Política de Viagens e assim possa alcançar integralmente o objetivo de 

regular e controlar os gastos com viagens da empresa.      

 A política de viagens é um instrumento extremamente difundido dentro das 

corporações para reduzir custos e regulamentar internamente os serviços de viagens. 

Possibilita a empresa estabelecer diretrizes de viagens para todos os setores hierárquicos da 

corporação, limitando e orientando para evitar possíveis excessos de gastos. 

 
 
c) Atendimento emergencial 
 
 

Este tipo de serviço, consiste em uma central de atendimento que a TMC opera em sua 

própria sede, permitindo dispor de todos os recursos oferecidos no dia a dia, operando em 7 

dias por semana, 24 horas por dia. 

Através desta central a empresa (cliente) tem acesso às mesmas funcionalidades que 

encontra nos postos, seja dedicado, ou virtual de atendimento e pode consultar ou modificar 

reservas, emitir passagens aéreas ou reservar hotéis e locações de automóveis com 

confirmação imediata e totalmente de acordo com a Política de Viagens.  

 
 
d) Salas VIP 
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Freqüentemente os passageiros em viagem necessitam de uma base no aeroporto para 

finalizar um negócio, seja recebendo ou enviando um fax ou simplesmente acessando seu e-

mail ainda antes de seu embarque. Nesse sentido, as TMCs procuram manter um acordo com 

Salas Vip nos principais aeroportos através de empresas especializadas neste serviço. 

 
 
e) Assistência embarque 
 
 

Para assistir os clientes as TMCs procuram manter uma equipe ancorada nos principais 

aeroportos empenhada em minimizar os efeitos de situações como: atrasos, overbooking ou 

cancelamentos de vôos, antecipação do check-in, eliminando filas, garantindo a manutenção 

das preferências do cliente quanto ao assento, bem como oferecendo suporte no caso de 

alterações de itinerário que se façam necessárias.  

 
 
f) Eventos e incentivos  
 
 

Além de contar com toda estrutura de Business Travel as TMCs possuem um 

departamento especializado no atendimento a Eventos e Incentivos. Deste modo, a empresas 

contam com uma equipe especializada neste tipo de serviço, não sobrecarregando as 

atividades exercidas no dia a dia. Neste departamento as empresas receberão todo apoio na 

logística necessária para a realização de eventos: 

• Negociação de grupos com fornecedores aéreos e terrestres 

• Participação efetiva na elaboração do briefing  

• Realização de vistas de inspeção  

• Colaborador da TMC dedicado à consultoria nos eventos  

• Centralização do atendimento a participantes 

• Emissão e entrega de passagens aéreas e vouchers 

• Assistência a embarque e recepção de participantes 

• Contratação de serviços de transporte 

• Controle de budget de evento 

• Acompanhamento e suporte ao grupo 

 

g) Relatórios Gerenciais 
 



 37 

 
 São ferramentas disponibilizadas pelas TMCs, com a finalidade de obter uma gestão 

completa do setor de viagens na empresa. Através desses relatórios as empresas/ clientes 

podem controlar o setor onde houve maior gasto, qual período, qual centro de custo, qual 

viajante dentro da empresa tem maior freqüência de viagem entre outros. Existem no mercado 

modelos de relatórios gerenciais como: Volume por tipo de produto, volume por fornecedor, 

volume por centro de custo, volume de savings (diferença de tarifa publicada e tarifa 

aplicada), volume por passageiros, controles de reembolso de passagem e controle de bilhetes 

emitidos e não voados. Seguem anexo no final do trabalho, alguns exemplos desses modelos 

de relatórios gerenciais existentes. 

Sendo assim, para finalizar esse capítulo pode-se dizer que quando se fala em 

segmento de turismo, está se falando de um universo de prestadores de serviços, estimado em 

800 bilhões de dólares no mundo, dos quais 10 bilhões se referem ao movimento ou potencial 

de viagens de negócios só no Brasil (Steinberg, 2008).  

Portanto, o termo 'agência de viagens' não representa mais o mercado específico e foi 

substituído por TMC. Por este capítulo pode-se perceber que não foi uma simples troca de 

nomenclatura, pois entre outros fatores, significou que não só as funcionalidades, 

nomenclatura foram modificadas, mas também a forma de remuneração, estas empresas 

deixarão de ser remuneradas por comissão, ou seja, pagas pelas prestadoras de serviços, e sim 

por FEEs, honorários fixos pagos pela empresa compradora (Steinberg, 2008). 

Os FEEs atingem entre 1 e 5% do volume movimentado, e será objeto de estudo do 

próximo capítulo.(TMC Brasil) 
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5 SISTEMA DE REMUNERAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS: PRECIFICAÇÃO FEE 
 
 

Segundo Tomellin, FEE é o novo conceito de precificação, no qual, as agências de 

viagens são remuneradas pela prestação de serviço realizada.   

Diferentemente do tradicional sistema de comissionamento, as operações através de 

"FEE" exigem que a TMC repasse ao cliente as comissões e vantagens que recebe dos 

fornecedores e cobra os custos diretos e indiretos, lucro pretendido envolvidos em suas 

operações. A correta definição da remuneração toma como base a quantidade de transações 

demandadas pelo cliente, em determinado período de tempo, entre seis meses e, o ideal, um 

ano. Na figura 5, observar-se fatos relevantes nesse processo de criação e mudança na 

precificação das Agências de viagens. 

 

 

2002

• E-ticket

• Crise aérea mundial

2001

• 11/Setembro

• Inicio do corte das 

Comissões na LA

2005

• Mais cías aéreas fora do GDS

• Acordos Net Net

2003

• Preocupação com a política de 

viagens

• Cías aéreas buscam opções de 

distribuição

• Inicio Fusões – AF/KLM

2004

• Maior adoção ao Fee

• Aumento do corte de comissões

• Acordos up front

2007

• Intensificação na busca

por OBT

• tarifa dinâmica em hotelaria

2006

• Diminuição de incentivos das

cías aéreas

• Busca por 

ferramentas online

FATOS IMPACTANTES ...

Mudança de Conceito

TMC / Gestor de ViagensTMC / Gestor de Viagens

 
Figura 5 – Mudança de conceito 
Fonte: Academia de Viagens adaptado pelo autor  
* OBT – Sistema Operacionais 
* AF – Companhia Aérea Air France 
*KLM – Companhia Aérea Holandesa 
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Esta figura enfatiza o inicio da adoção ao FEE em 2004, devido à drástica redução do 

comissionamento das agências de viagens pelos seus fornecedores, o que respectivamente 

ocasionou uma queda no faturamento direto das mesmas. Uma série de fatores globais 

também contribuiu para implantação e surgimento do FEE no mercado como: diminuição dos 

incentivos pagos pelas companhias aéreas, fuga das companhias aéreas dos GDS (Sistema 

Global de Reserva), preocupação com a política de viagem, tarifas dinâmicas entre outros.  

Na figura 6, destaca-se o fluxo de remuneração antes da implantação e surgimento do 

FEE, modelo tradicional, onde as agências são remuneradas pelos fornecedores. 

 

 

 
Fluxo Tradicional – Remuneração pelo Fornecedor

Remuneração baseada  

na tarifa dos bilhetes

Prestação de serviços

Pagamento indireto 

do serviço da agência
Fornecedores

Agência Cliente 

 
Figura 6 – Fluxo Tradicional – Remuneração pelo Fornecedor 
Fonte: Academia de Viagens adaptado pelo autor  
 

 Este fluxo tradicional exemplifica claramente a forma de remuneração praticada antes 

da inovação do FEE, a agência é indiretamente remunerada pelo cliente. Já na figura 7, 

destaca-se o fluxo do novo modelo FEE. 
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Novo Fluxo FEE – Remuneração pelo Cliente

TMC

Relacionamento

Cliente 
Pagamento direto do serviço da agência

Prestação de serviço

Fornecedores

Ações em nome do cliente

 
Figura 7 – Novo Fluxo FEE – Remuneração pelo Cliente 
Fonte: Academia de Viagens adaptado pelo autor  
 

Este novo fluxo FEE destaca-se o pagamento direto dos clientes - contratante para as 

agências de viagens - contratada pela prestação de serviço realizado. Nota-se a diferença entre 

os fluxos dos processos, a nitidez e clareza da intermediação em relação ao modelo FEE, pois 

a receita das TMCs é originada dos serviços efetuados para seus cliente/empresas. 

 
 
5.1 MODALIDADES DE FEE 
 
 

Existem variações de "FEE” cada qual objetivando atender melhor a particularidade 

de cada cliente. A correta definição do modelo mais indicado às características próprias de 

cada cliente garantirá satisfação e bom relacionamento entre ele e a Agência de Viagens. As 

variações assim denominadas, conforme tabela 5. 

 
 
a) Management FEE (Taxa de Administração por Percentual)  
 
 

O cliente remunera os serviços da Agência de Viagens mediante pagamento integral 

de todos os custos diretos e indiretos envolvidos na administração das demandas de viagens, 

acrescidos de percentual de lucro operacional previamente definido.  
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O valor mensal tem pouca variação, porque a estrutura é fixada para atendimento a 

uma demanda previamente conhecida e estável. É uma modalidade similar e política de 

comissionamento que ainda vigora sob forma de desenho reversivo. 

 
 
b) Transaction FEE (Taxa por transação) 
 
 

O cliente remunera os serviços da Agência de Viagens mediante pagamento integral 

de todos os custos diretos e indiretos envolvidos na administração das demandas de viagens, 

acrescidos de uma taxa percentual a título de rentabilidade. Os valores mensais variam na 

razão direta de quantidade de transações previamente definida. 

 
 
c) Flat FEE (Taxa fixa) 

 
 
O cliente remunera os serviços da Agência mediante pagamento de valor fixo mensal, 

ou percentual que cubra todos os custos de administração de viagens, inclusive a margem de 

lucro previamente definidos, tomando por base o volume de serviços similares em períodos 

anteriores. 

 
 

d) Sucess FEE (Taxa de Sucesso) 
 
 

É uma forma de remuneração de incentivo à Agência tendo como base a redução de 

custos ou o cumprimento de metas previamente definidos entre as partes. É uma forma 

normalmente utilizada como complemento a outras formas de remuneração.  
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Tabela 5: Modalidades de FEE  

 
Fonte: Tour House Viagens e Turismo LTDA adaptado pelo autor 

 

A tabela 5 indica a precificação (FEE) mais adequada conforme o perfil do cliente. 

Primeira parte da tabela refere-se a Flat FEE, indica o valor do FEE estabelecido de acordo 

com o número de transações feitas. Segunda parte refere-se a Management FEE, informa os 

custos da agência somados ao percentual da taxa de gerenciamento. Por fim, Transaction 

FEE, com volume de transações do cliente e o valor fixo por cada transação. 

A decisão sobre que modalidade aplicar é de fundamental importância para o sucesso 

ou fracasso da "parceria" entre a Agência e o cliente. O volume de transações identificadas a 

priori poderá definir, com mais segurança, a modalidade mais indicada para que o cliente e 

Agência não se sintam prejudicados.  

 A seguir apresenta-se a tabela 6 com um modelo de planilha de custos e modelos de 

cálculos da Agência A para a Empresa B, a título de melhor compreensão deste estudo. 
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          Tabela 6: Planilha de Custos e Modelos de Cálculos 

 
           Fonte: Adaptado da empresa TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO LTDA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

Planilha 6: Planilha de Custos e Modelos de Cálculos (continuação) 

 
           Fonte: Adaptado da empresa TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO LTDA  
 
 
 Esta tabela 6 apresenta todas as modalidades FEE existente, com os valores e custos 

exemplificados. Um fator importante explicitado é a Success FEE (Taxa de Sucesso), onde é 
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premiada a TMC que por meio de um bom serviço prestado consegue uma economia  no valor 

do bilhete ou voucher emitido. Caso a agência consiga um desconto com relação à tarifa de 0 

a 35% não recebe nenhum adicional, 36% a 45% recebe R$1,00 adicionado ao valor da 

Transaction FEE, 46% a 55% recebe R$ 1,50, 56%a 65% recebe R$2,00 e acima de 67% 

recebe R$2,80.  

 
 
5.2 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E RECEITAS 
 
 

FEE (taxas) pode ser definido, segundo Pelizzer (2005, p.37) como sendo a receita 

obtida por serviço prestado a um correntista ou pelo gerenciamento de uma conta corporativa 

de viagens. 

A remuneração através de “FEE” é baseada em volume, custos diretos e indiretos, 

despesas operacionais e lucro a ser auferido no atendimento dos serviços. Em algumas 

modalidades de "FEE" o cliente deve conhecer a composição dos custos, visto ser necessária 

a adoção de transparência nessas transações. 

 
 
a) Custos diretos  

 
 

São aqueles que podem ser identificado e diretamente apropriado a cada tipo de obra 

(produto-acabado final) a ser custeado, no momento de sua ocorrência, isto é, está ligado 

diretamente a cada tipo de bem ou função de custo. É aquele que pode ser atribuído (ou 

identificado) direto a um produto, linha de produto, centro de custo ou departamento 

(Zanluca, 2006). 

Os mais relevantes ao atendimento dedicado a cada cliente, tais como salários, 

benefícios, uniformes, encargos sociais, incentivos;  

 
 
b) Custos indiretos  
 
 

É o custo que não se pode apropriar diretamente a cada tipo de bem ou função de custo 

no momento de sua ocorrência. Os custos indiretos são apropriados aos portadores finais 

mediante o emprego de critérios pré-determinados e vinculados a causas correlatas, como 
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mão-de-obra indireta, rateada por horas/homem da mão de obra direta, gastos com energia, 

com base em horas/máquinas utilizadas, etc (Zanluca, 2006). 

Os relativos à infra-estrutura técnica, gerencial, administrativa, financeira e contábil, 

tecnológica necessários ao atendimento do cliente, na proporção direta do nível de exigência 

definido no ato da proposição e no contrato de serviços. 

 
 
c) Despesas Operacionais  
 
 

São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da 

empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. As despesas operacionais admitidas 

são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa, 

entendendo-se como necessárias as pagas ou incorridas para a realização das transações ou 

operações exigidas pela atividade da empresa (Zanluca, 2006). 

As despendidas exclusivamente no apoio aos serviços solicitados pelo cliente, tais 

como emissões de relatórios, manutenção de equipamentos de computação, atendimento 

aeroportuário, amortização de instalação de posto de serviço de atendimento avançado,  

despesas de comunicação (telefones, rádios, internet) e insumos. 

 
 
d) Receitas  
 
 

Receita é a entrada monetária que ocorre em uma entidade (Contabilidade) ou 

patrimônio (Economia), em geral sob a forma de dinheiro ou de créditos representativos de 

direitos. Nas empresas privadas a Receita corresponde normalmente ao produto de venda de 

bens ou serviços (chamado no Brasil de faturamento). Classificam-se em operacionais e não-

operacionais (Zanluca, 2006).  

Havendo receitas diretas geradas pelos fornecedores (companhias aéreas, hotéis e 

locadoras de automóveis) contratados, estas serão revertidas para a corporação-cliente da 

agência de viagens especializada. 

A tabela 7 apresenta um modelo da Planilha de Cálculo de FEE de uso interno, com 

custos todos incluídos. A planilha 8 demonstra um Modelo de Planilha de Custos e Modelo de 

Cálculos de FEE enviada ao cliente, composta por todas as modalidades, Flat, Transaction e 

Management onde a agência de viagens omite custos detalhados de seus colaboradores e infra 

- estrutura, apresentando somente valores gerais. 
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Tabela 7: Modelo de Planilha de Cálculo de Transaction FEE ( Modelo interno de planilha de custo)_ 

 
Fonte: Adaptado da empresa TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO LTDA 
*Posto dedicado trata-se do modelo de atendimento dedicado no qual a TMC disponibiliza uma equipe 
especialmente qualificada e habilitada de acordo com o perfil da empresa e que realizará o atendimento 
através de uma mini-agência, instalada nas dependências da empresa. 
*Posto Virtual trata-se do modelo de atendimento dedicado no qual contará com uma equipe 
especialmente qualificada e habilitada de acordo com o perfil de sua empresa e que realizará o 
atendimento através da matriz da TMC.  
*Call Center trata-se do modelo de atendimento onde o cliente não tem uma personalização no serviço, 
pois esta sujeita ao atendimento de qualquer consultor / atendente da agência.   

 

 

Esta tabela é a mais completa para cálculo do Transaction FEE, pois apresenta todos 

os custos envolvidos e dados sigilosos da TMC. Nela observam-se valores de salários e 

encargos de colaboradores, gastos identificados de cada segmento e margem de lucro 

pretendida, ou seja, esta tabela é somente para uso interno e controle dos custos do cliente em 

questão analisado.  
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    Tabela 8: Modelo de Planilha de Custos e Modelo de Cálculos de FEE (Planilha enviada ao cliente) 

 
            Fonte: Adaptado da empresa TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO LTDA 
 
 
 Já esta tabela 8, os dados são apresentados de forma geral, sem detalhes internos da 

TMC, os valores pormenorizados são omitidos, pois não cabe à empresa contratante ter a 

informação sigilosa da contratada. Está tabela é encaminhada ao cliente após prévia análise 

das informações colhidas junto à contratante, como volume de viagens mensais, número de 

transações de passagens aéreas, número de transações de terrestres, volume de passagens 

aéreas nacionais, volume de passagens aéreas internacionais e número de transações de 

locação de veículos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A prática da modalidade FEE em substituição à forma tradicional por comissão é 

crucial para as transformações que vêm ocorrendo no mercado. Mediante o estudo 

desenvolvido pode-se concluir que o FEE é uma tendência irreversível, afinal acaba com uma 

distorção e o conflito de interesses, já que pode estimular a agência a vender mais para ganhar 

mais. 

A precificação por FEE acaba por deixar a agência mais focada em agregar valor aos 

negócios da empresa, ou seja, não limita seus serviços ao básico já realizado pelas agências de 

turismos tradicionais. A TMC embute em seu valor negociado de FEE toda a estrutura e 

tecnologia necessária para cada cliente especifico.  

É importante enfatizar que cada cliente tem seu perfil de consumo de viagens 

efetuadas, há empresa que com maior freqüência de transação para passagens aéreas 

nacionais, outras que possuem maior transação de passagens aéreas internacionais e também 

com reservas de hotéis e locação de veículos, isto tudo irá impactar no valor do FEE 

negociado, pois influencia o custo operacional na TMC. 

Acredita-se que com o FEE, as TMCs podem oferecer uma gama de serviços que as 

diferencia substancialmente das agências do modelo tradicional, uma vez que aderem 100% à 

política de viagem de seus clientes. O pacote inclui larga experiência no setor, além de 

conhecimento da mecânica corporativa, apoio vinte quatro horas ao viajante, grande poder de 

compra e negociação, relatórios e ferramentas gerenciais, consultoria especializada, dentre 

outros benefícios. 

Portanto, buscando responder ao objetivo geral deste estudo pode-se afirmar que as 

principais vantagens para as Agências de Viagens com a mudança na forma de custeio de 

remuneração pelo cliente e não mais pelo fornecedor é aumento de sua lucratividade, já que 

são embutidos no valor das modalidades FEEs, Transaction, Flat, Management os custos 

indiretos, os custos diretos e a margem de lucro pretendida pela prestadora de serviço, no caso 

do estudo as TMCs. Esta forma é o mecanismo mais transparente e produtivo para o 

relacionamento TMC e o cliente/empresa, pois cada empresa sabe exatamente quanto vai 
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pagar ao seu prestador de serviço ao longo do mês, e contribuem para que tais TMCs prestem 

o melhor serviço e consultoria possível otimizando o orçamento de viagens do seu 

clientes/empresas.          

 A forma tradicional de remuneração a prestação de serviços das agências de viagem 

não estimulam a redução dos gastos de viagens de seus clientes, tendo em vista que esse 

modelo as agências são remuneradas através de um comissionamento estabelecido no valor do 

serviço, que pode variar a depender do fornecedor entre 6% a 10%, quanto mais elevado seja 

o valor da passagem ou voucher, maior será seu ganho. Nessa análise, algumas agências 

podem buscar vendas de valor unitário mais alto, que prejudicam seus clientes, objetivando 

uma margem de lucro alto. Em suma, o que não ocorre na modalidade FEE, pois o preço já é 

previamente estabelecido entre as partes envolvidas TMCs – Empresas/Clientes, ou seja, 

independente do valor do bilhete ou voucher emitidos o ganho unitário por bilhete da TMC 

será o mesmo. Assim a TMC busca obrigatoriamente sempre a tarifa mais baixa, pois não será 

comissionada pelo fornecedor para tal serviço, atrelado ao Success FEE, onde a TMC ganha 

um incentivo ou over pelo percentual de desconto obtido por vendas, em suma, há um ganho 

econômico para as Empresas/Clientes e gratificação financeira para a TMC por um bom 

serviço prestado.   

De acordo com o perfil de consumo, a escolha do modelo pode levar a custos 

significativos. Este estudo permite analisar as vantagens e desvantagens individuais de cada 

modalidade FEE. Transaction FEE a empresa paga somente pelo serviço que efetivamente 

utiliza, toda transação gerada é cobrada um valor fixo. Caso haja sazonalidade no movimento 

de viagens da empresa a estrutura de atendimento é ajustada automaticamente. Em alguns 

momentos o preço do Transaction FEE pode parecer alto se comparado ao serviço/produto 

oferecido, pois há a necessidade de um estudo detalhado do fluxo de viagens da contratante 

pela contratada, para evitar cobrança irreal da transação. 

Management FEE estabelece um percentual que será aplicado sobre o valor final das 

compras do cliente para remunerar as agências de viagens pelo serviço prestado. Ajusta 

automaticamente o preço/estrutura para o atendimento com base na demanda.  A remuneração 

da agência fica atrelada a um percentual, deste modo pode ocorrer por parte da agência à 

indicação dos preços menos econômicos para emissão das passagens e demais serviços, pois 

dessa maneira a agência obterá mais receita com o serviço.     

 Flat FEE nesta modalidade é estabelecido um valor fixo para a prestação de serviço, 

esse valor será cobrado mensalmente do cliente. A empresa sabe exatamente qual valor que 

pagará pelo serviço no final do mês, pois já estará negociado junto a sua TMC antes das 
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realizações dos serviços. Estabelece-se o conceito 80/120, ou seja, paga-se um pouco a mais 

mensalmente pelo serviço, pois na constituição do preço é previsto uma margem a mais de 

trabalho para absorver possíveis picos de demanda, diretamente a um cálculo de erro de 20% 

para baixo ou para cima no valor acordado. Caso haja fluxo de transações 80% abaixo do 

utilizado ou fornecido pela empresa contratante para o calculo do Flat FEE, será renegociado 

o valor, mesmo acontecerá ser houver uma demanda 120% de transações acima do previsto. 

Algumas regiões este fato já é bastante presente, como EUA, Canadá e Europa, 

nenhum fornecedor remunera as agências de viagens, cabe a ela cobrar seu cliente pela 

intermediação concretizada. Não há dúvidas de que com advento da globalização e a redução 

ou até mesmo a retirada total do comissionamento pago as agências pelos seus fornecedores, 

todas as agências, independentes se do segmento corporativos ou lazer sobreviverão somente 

se implantarem a cobrança do serviço ao seu cliente, isto sendo desempenhado pela 

modalidade FEE apresentado nesse estudo.        

 Com base no estudo apresentado, sugiro que seja realizado um levantamento 

comparativo entre as receitas do modelo tradicional - comissionado pelos fornecedores - e as 

modalidades FEE exemplificado neste trabalho. A partir dessa análise, será possível 

observarmos em qual precificação as TMC e as Agências de Viagens obtém maior 

lucratividade, desta forma as mesmas podem avaliar qual sistema de cobrança empregar junto 

ao seu corpo de cliente, maximizando seus resultados financeiros. 
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ANEXO 1 - MODELO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS 
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Cias. Aéreas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total
DELTA R$ 0,00 R$ 5.976,32 R$ 159.590,31 R$ 117.542,45 R$ 120.340,85 R$ 3.129,95 R$ 406.579,88
TAM LINHAS AEREAS R$ 39.492,61 R$ 21.554,87 R$ 9.062,48 R$ 27.620,36 R$ 19.494,21 R$ 3.336,15 R$ 120.560,68
AMERICAN R$ 4.529,23 R$ 8.200,14 R$ 0,00 R$ 7.400,97 R$ 10.535,71 R$ 0,00 R$ 30.666,05
COPA AIRLINES R$ 3.194,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.325,50 R$ 0,00 R$ 18.519,68
BRITISH R$ 3.648,54 R$ 4.804,51 R$ 1.006,16 R$ 3.994,98 R$ 3.484,78 R$ 0,00 R$ 16.938,97
AIR CHINA INTERNATIONAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.063,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.063,43
AIR FRANCE R$ 0,00 R$ 16.059,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.059,93
KLM R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.776,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.776,52
LACSA R$ 3.659,56 R$ 0,00 R$ 2.700,64 R$ 0,00 R$ 1.691,50 R$ 6.497,43 R$ 14.549,13
VARIG R$ 1.595,12 R$ 2.700,80 R$ 2.779,84 R$ 885,96 R$ 0,00 R$ 2.560,94 R$ 10.522,66
HAHN AIR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.316,04 R$ 7.316,04
LAN CHILE R$ 0,00 R$ 5.603,57 R$ 672,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.276,07
ALITALIA R$ 0,00 R$ 633,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.541,42 R$ 0,00 R$ 6.175,18
UNITED R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.475,22 R$ 3.220,71 R$ 0,00 R$ 5.695,93
GOL R$ 1.472,88 R$ 1.322,61 R$ 54,48 R$ 2.081,26 R$ 358,73 R$ 0,00 R$ 5.289,96
IBERIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.136,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.136,21
AEROLINEAS ARGENTINAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.515,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.456,20 R$ 4.971,54
AVIANCA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 781,81 R$ 0,00 R$ 3.411,74 R$ 0,00 R$ 4.193,55
CONTINENTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.554,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.554,32
PLUNA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.276,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.276,64
SWISS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 916,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 916,26
Total Geral R$ 57.592,12 R$ 66.856,51 R$ 184.216,03 R$ 196.672,11 R$ 183.405,15 R$ 26.296,71 R$ 715.038,63

e melhorias.

Descrição: Este relatório mostra o acompanhamento mês-a-mês das Tarifas Internacionais Aplicadas, separadas por mês e dividida por cia aérea

Objetivo:Análise do Movimento mensal, possibilita o acompanhamento do volume por cia aérea e identifica oportunidades de acordos comerciais 

Volume Mensal Internacional

Fonte:Tour House Viagem e Turismo Ltda adaptado pelo autor

para trazer a realidade do cenário atual.
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Volume Mensal Nacional
Cias. Aéreas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total
TAM LINHAS AEREAS R$ 63.308,74 R$ 61.105,03 R$ 118.821,50 R$ 112.187,24 R$ 178.029,53 R$ 119.271,18 R$ 652.723,22
GOL R$ 144.901,30 R$ 35.092,42 R$ 97.097,03 R$ 50.474,57 R$ 83.920,21 R$ 81.437,61 R$ 492.923,14
VARIG R$ 3.429,00 R$ 10.241,00 R$ 13.736,00 R$ 7.828,50 R$ 12.248,50 R$ 28.570,00 R$ 76.053,00
TRIP R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.344,00 R$ 4.173,00 R$ 10.573,32 R$ 16.090,32
PANTANAL R$ 0,00 R$ 3.070,00 R$ 0,00 R$ 594,00 R$ 1.746,00 R$ 3.959,00 R$ 9.369,00
RICO LINHAS AEREAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.050,00
OCEANAIR LINHAS AEREAS R$ 1.348,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 507,00 R$ 0,00 R$ 1.855,00
NTH R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 589,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 589,00
Total R$ 212.987,04 R$ 109.508,45 R$ 230.243,53 R$ 174.478,31 R$ 280.624,24 R$ 243.811,11 R$ 1.251.652,68
Fonte:Tour House Viagem e Turismo Ltda adaptado pelo autor

Descrição: Este relatório mostra o acompanhamento mês-a-mês das Tarifas Nacionais Aplicadas, separada por mês e dividimos por cia aérea.

Objetivo: Análise do Movimento mensal, possibilita o acompanhamento do volume por cia aérea e identifica oportunidades de acordos 
comerciais e melhorias.
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Market Share Internacional
Cias. Aéreas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total
DELTA 0% 9% 87% 60% 66% 12% 57%
TAM LINHAS AEREAS 69% 32% 5% 14% 11% 13% 17%
AMERICAN 8% 12% 0% 4% 6% 0% 4%
COPA AIRLINES 6% 0% 0% 0% 8% 0% 3%
BRITISH 6% 7% 1% 2% 2% 0% 2%
AIR CHINA INTERNATIONAL0% 0% 0% 8% 0% 0% 2%
AIR FRANCE 0% 24% 0% 0% 0% 0% 2%
KLM 0% 0% 0% 8% 0% 0% 2%
LACSA 6% 0% 1% 0% 1% 25% 2%
HAHN AIR 0% 0% 0% 0% 0% 28% 1%
LAN CHILE 0% 8% 0% 0% 0% 0% 1%
UNITED 0% 0% 0% 1% 2% 0% 1%
IBERIA 0% 0% 3% 2% 0% 0% 1%
AEROLINEAS ARGENTINAS0% 0% 1% 0% 2% 13% 2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte:Tour House Viagem e Turismo Ltda adaptado pelo autor

Descrição: Este relatório mostra o percentual do volume que cada cia aérea representa dentro do mês

Obejtivo: Análise do Share Internacional.
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Market Share Nacional
Cias. Aéreas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total
TAM 30% 56% 52% 64% 63% 49% 52%
GOL 68% 32% 42% 29% 30% 33% 39%
VARIG 2% 9% 6% 4% 4% 12% 6%
TRIP 0% 0% 0% 1% 1% 4% 1%
PANTANAL 0% 3% 0% 0% 1% 2% 1%
RICO LINHAS AEREAS 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%
OCEANAIR 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
NTH 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte:Tour House Viagem e Turismo Ltda adaptado pelo autor

Descrição: Este relatório mostra o percentual do volume que cada cia aérea representa dentro do mês

Objetivo: Análise do Share Nacional
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Análise de Transações
Produto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total Média
AE Nacional 285 221 374 326 418 395 2019 337
AE Internacional 17 38 41 69 42 19 226 38
Aereo Total 302 259 415 395 460 414 2245 374
Hotel 79 128 72 229 112 172 792 132
Carro 3 6 9 10 12 5 45 8
Total 686 652 911 1029 1044 1005 5537 888
Fonte:Tour House Viagem e Turismo Ltda adaptado pelo autor

do movimento será necessário aumentar a equipe de atendimento.

Descrição: Este Relatório mostra a quantidade, a média e o total de transações realizadas por aéreo, hospedagem e locações de carro.
Cada transação pode ser: um bilhete emitido, um voucher de hospedagem ou locação de carro.

Objetivo: Pode-se acompanhar o crescimento de mão-de-obra da TMC  (transações), se existir um crescimento superior a 10%  
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Análise de Success Fee (Taxa de afastamento da Tarifa Cheia)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total

Tarifa Publicada R$ 508.650,61 R$ 458.203,19 R$ 823.285,00 R$ 963.387,64 R$ 820.020,84 R$ 573.548,85 R$ 4.147.096,13
Tarifa Aplicada R$ 271.688,02 R$ 176.364,96 R$ 414.459,56 R$ 371.150,42 R$ 464.029,39 R$ 270.107,82 R$ 1.967.800,17
Economia Realizada 46,59 61,51 49,66 61,47 43,41 52,91 52,55

Fonte: Tour House Viagem e Turismo Ltda adaptado pelo autor

Descrição: Este relatório mostra o percentual de economia realizada pela TMC , essa economia é a aplicação do afastamento da tarifa cheia em relação 
a tarifa aplicada.

Objetivo: Acompanha o nível de desconto concedido pelas cias aéreas, medi a eficiência no ato da reserva e se as reservas estão sendo feitas com 
antecedência e os funcionários estão buscando as melhores tarifas disponíveis.
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Principais Hotéis
Fornecedor Tarifa Qtde.Diarias Média por diária

TULIP INN HAMPTON PARK - SP R$ 44.706,05 506 R$ 88,35
TRANSAMERICA OPERA R$ 48.480,00 442 R$ 109,68
HOLIDAY INN STAY BRIDGE - SP R$ 47.166,00 252 R$ 187,17
TRYP NAÇOES UNIDAS - SAO R$ 31.246,00 242 R$ 129,12
BEACH CLASS SUITES - REC R$ 46.122,00 231 R$ 199,66
THE LANDMARK RESIDENCE** R$ 36.254,00 218 R$ 166,30
SAO PAULO OTHON CLASSIC* R$ 22.707,75 189 R$ 120,15
RIO OTHON PALACE* R$ 29.392,50 134 R$ 219,35
SAINT PETER - BSB R$ 3.836,94 90 R$ 42,63
QUALITY AFONSO PENA - BH R$ 4.871,00 22 R$ 221,41
GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA - SP R$ 8.825,00 21 R$ 420,24
CAESAR BUSINESS BOTAFOGO - RIO R$ 6.848,00 18 R$ 380,44
HOLIDAY INN FOR R$ 2.465,00 17 R$ 145,00
USAR CAD 370 - STREAM PALACE (RAO) R$ 2.232,00 17 R$ 131,29
TOTAL R$ 335.152,24 2399 R$ 139,70

Fonte: Tour House Viagem e Turismo Ltda adaptado pelo autor

Descrição: Relatório mostra os hotéis mais utilizados no período, de acordo com a quantidade de diárias.

Objetivo: Acompanha a utilização dos principais hotéis para futuras negociações com fornecedores.
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Principais Rotas Utilizadas
Rota / Cidade Tarifa Quantidade Média

SAO/RIO/SAO R$ 136.079,42 295 49
RIO/SAO/RIO R$ 107.721,32 248 26
SAO/SSA/SAO R$ 108.415,71 154 26
SAO/MAO/SAO R$ 148.649,16 153 26
BHZ/SAO/BHZ R$ 74.869,53 149 25
SAO/REC/SAO R$ 84.324,44 126 21
SAO/BHZ/SAO R$ 50.925,14 116 19
SAO/BSB/SAO R$ 58.373,55 95 16
SAO/POA/SAO R$ 28.173,75 63 11
SAO/GYN/SAO R$ 17.473,83 48 8
SAO/ATL/IND/ATL/SAO R$ 335.971,33 43 7
TOTAL R$ 1.150.077,10 1490 233

Fonte: Tour House Viagem e Turismo Ltda adaptado pelo autor

funcionários.

Objetivo: Acompanha os principais destinos e verificar possíveis oportunidades.

Descrição: Relatório mostra o acompanhamento e controle sobre os trechos que estão sendo emitidos para os 
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Principais Viajantes

Viajantes Total Quantidade Média (período)

Luciano Souza R$ 71.529,92 63 11
Luisa Filho R$ 25.524,09 52 9
Claudio Mario R$ 31.409,92 49 8
Eduardo Menezes R$ 20.275,57 42 7
Fernando Paulo R$ 13.892,07 39 7
Nivaldo João R$ 13.713,94 38 6
Fabio Pannunzio R$ 19.467,15 37 6
Marcos Silva R$ 13.639,36 37 6
Henrique Meires R$ 14.733,08 33 6
Antonio Dumont R$ 10.885,71 30 5
Jacqueline Santos R$ 15.654,72 27 5
Andre Cesar R$ 20.824,49 26 4
Roberto  Junior R$ 12.625,82 26 4
Paulo Junior R$ 16.725,07 25 4
Omar Julio R$ 19.093,70 22 4
Pablo Antonio R$ 9.493,91 22 4
Simone Costa R$ 23.452,60 22 4
Sergio Junior R$ 8.685,43 20 3
Walkiria Cesar R$ 11.971,10 19 3

Fonte: Tour House Viagem e Turismo Ltda adaptado pelo autor

Objetivo:Acompanhar os principais viajantes e personalizar o atendimento.

Descrição: Relatório mostra o controle sobre os principais viajantes.

 

 

 



 64 

 
Principais Solicitantes
Solicitante Total Quantidade Média (período)

LIVIA MORENO R$ 180.971,46 296 49
INDG R$ 152.912,46 295 49
CAROL CAMACHO R$ 198.602,28 293 49
VIVIAN BRITO R$ 110.461,26 179 30
GIZELE OHANA R$ 134.055,60 145 24
MYSEA OLIVATO R$ 110.855,97 142 24
SILVANA CARLA R$ 106.676,70 140 23
MALCA ROSÁRIO R$ 115.146,95 137 23
CAMILA MASSARELLI R$ 74.368,74 108 18
TAIS JOANA R$ 94.797,71 100 17
RENATA BELCHIOR R$ 32.620,18 82 14
MEIRE CAMARINI R$ 81.048,82 74 12
KATIA SAKAI R$ 45.119,47 64 11
SANDRA RIBEIRO R$ 30.914,25 64 11
CAMILA CALASSO R$ 26.676,80 59 10
TOTAL R$ 1.495,228,6 2178 363

Fonte: Tour House Viagem e Turismo Ltda adaptado pelo autor

Descrição: Relatório mostra quantidade de solicitações feitas por secretárias, viajantes, assistentes e etc...

Objetivo: Mapear os principais solicitantes e trabalhar com personalização no atendimento.
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Principais Centros de Custos do Período
Ccu. Faturamento Tarifa %
5220 R$ 494.003,11 19,69
5104 R$ 162.781,37 6,49
115940 R$ 148.423,73 5,92
14 R$ 113.638,79 4,53
9540 R$ 90.463,20 3,61
3877 R$ 87.844,63 3,50
9557 R$ 62.985,78 2,51
9637 R$ 56.045,88 2,23
3977 R$ 55.627,14 2,22
9552 R$ 51.094,42 2,04
9550 R$ 47.616,51 1,90
9632 R$ 44.076,51 1,76
955 R$ 43.139,45 1,72
5064 R$ 42.677,71 1,70
3983 R$ 41.716,93 1,66
3976 R$ 40.716,92 1,62
3971 R$ 38.936,83 1,55
7111 R$ 38.111,55 1,52
3972 R$ 37.917,59 1,51
113910 R$ 35.670,01 1,42
3994 R$ 35.149,80 1,40
TOTAL R$ 1.768.637,86 100,00
Fonte: Tour House Viagem e Turismo Ltda adaptado pelo autor

Descrição:Principais centros de custos e os percentuais em relação ao total geral.

Objetivo: Analisar qual centro de custo obtém maior gasto em viagem.
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Ticket Médio
Produto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total Média
Nacional R$ 747,32 R$ 495,51 R$ 615,62 R$ 535,21 R$ 672,96 R$ 617,24 R$ 3.683,87 R$ 613,98
Internacional R$ 3.387,77 R$ 1.759,38 R$ 4.414,70 R$ 2.850,32 R$ 4.366,79 R$ 1.384,04 R$ 18.163,00 R$ 3.027,17
Total R$ 4.135,09 R$ 2.254,90 R$ 5.030,32 R$ 3.388,53 R$ 5.039,75 R$ 2.001,38 R$ 21.846,87 R$ 3.641,15
Fonte:Tour House Viagem e Turismo Ltda adaptado pelo autor

Descrição: Este Relatório mostra o Ticket Médio Aéreo, o ticket médio é cálculado através do total do volume dividido pela quantidade de bilhetes emitidos.

Objetivo: Podemos acompanhar o aumento ou redução das tarifas.


