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INTRODUÇÃO



Desde o início da pandemia em 2020,
começamos a lidar frequentemente com novos
formatos de modelo de trabalho. 

Diversas empresas, de diferentes segmentos e
tamanhos passaram a contratar sem limitação
geográfica, redesenhar seus processos de
onboarding e investir em Duty of Care, gestão
mais cautelosa dos riscos, redução de custos e
automatização de processos.

Pensando no que seriam essas soluções, não dá
para negar que o acesso a tecnologia faz toda
diferença, já que ter recursos auxilia desde a
compra das passagens até a organização de
compromissos ou controle de custos, permitindo
que todos os colaboradores ganhem autonomia e
que as empresas ganhem mais controle e
visibilidade sobre os seus gastos corporativos. 

Mas por que toda essa importância agora? Quais
são os benefícios que, de fato, a tecnologia pode
trazer para as empresas que promovem viagens?
É um diferencial que pode auxiliar no crescimento
do seu negócio? 

Se você ainda não tiver respostas para essas
perguntas ou ainda tem dúvidas sobre esse
assunto, esse conteúdo exclusivo foi feito para
você.

3

Boa leitura! 
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QUAL A
IMPORTÂNCIA
DAS VIAGENS
CORPORATIVAS?
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Ainda que a rotina das empresas tenha mudado
consideravelmente ao longo dos últimos anos, em
especial impulsionado pela pandemia, a realização
de viagens corporativas continua fazendo parte do
mundo de negócios e está cada vez ganhando
novos formatos.  

As viagens têm extrema importância, porque são
responsáveis por promover o contato entre
instituições parceiras e até de empresas com
fornecedores ou clientes  – além de expandir
consideravelmente o networking para fazer novas
parcerias.

Também representam uma alternativa para
trabalhar o engajamento entre os funcionários que
viajam juntos e podem servir como um incentivo
para as equipes.

Ou seja, por todos os ganhos, as viagens a trabalho
contribuem para aumentar a produtividade de
empresas e, claro, fechar os melhores negócios.
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É POSSÍVEL
SUBSTITUIR 
A VIAGEM
CORPORATIVA
POR RECURSOS
DIGITAIS?

Por melhor que pareça ser montar uma rede de
contatos virtualmente, não há nada como agregar
valor, trocar informações e até mesmo oferecer
ajuda durante alguma ocasião presencial
promovida por finalidades profissionais.

Isso quer dizer que é muito mais fácil marcar
pessoas e de fato fechar acordos de sucesso
quando as tratativas são conduzidas pessoalmente,
com todas as partes no mesmo lugar.

Sem falar que a chance de conhecer novas culturas
e novos produtos, faz com que os colaboradores
enxerguem oportunidades que vão gerar novos
negócios e também vão crescer profissionalmente,
tendo mais experiência e capacidade de lidar com
imprevistos. 
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POR QUE A
TECNOLOGIA É
TÃO IMPORTANTE
PARA VIAGENS
CORPORATIVAS?
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Certamente a tecnologia abriu muitos caminhos
para diversas empresas que sofriam com falta de
produtividade ou prejuízos ocasionados por erros
que naturalmente acontecem em processos
manuais. 

Isso viabiliza um crescimento da empresa, o que
beneficia seus resultados financeiros. É por isso que
os softwares de gestão de viagens conseguem
evidenciar a relevância da tecnologia para esses
deslocamentos, já que são responsáveis por
integrar toda a empresa. 

Ou seja, com a tecnologia, todos os processos de
uma empresa são conectados e gerenciados em
um só lugar, que seria a mesma plataforma.

Portanto, o investimento em um sistema de gestão
tornou-se um item de necessidade ao invés de ser
uma possibilidade. Inclusive, os órgãos
fiscalizadores estão exigindo um maior volume de
informações em menor prazo, o que acaba
exigindo mais rapidez e assertividade das
empresas.
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COMO A
APLICAÇÃO DE
TECNOLOGIA
TEM AJUDADO
AS EMPRESAS?

Por tudo que já falamos, fica evidente que a
tecnologia é indispensável para qualquer empresa
– em viagens de negócios ou até internamente. 

É preciso continuar melhorando processos
continuamente, até porque sempre é preciso
manter ou aumentar a qualidade e eficiência nas
operações.

Inovação é a palavra da vez para qualquer negócio
crescer! O segredo é obter destaque no mercado
de negócios e assim ter vantagem competitiva. 

Podemos dizer, então, que a tecnologia
proporciona oportunidades à empresa, que podem
aumentar sua fatia de receita, suas oportunidades
de parcerias e ainda agregam valor aos seus
produtos ou serviços, entre outras vantagens. 

Tudo isso para dizer o que ninguém mais pode
negar: investir em tecnologia é uma questão de
sobrevivência, especialmente para seguir com as
viagens corporativas. 
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GESTÃO DE VIAGENS
CORPORATIVAS:
TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA SABER
SOBRE ESTE
ASSUNTO!



Viajar a trabalho não é uma tarefa simples, apesar
de suas vantagens. Ao se deslocar, o funcionário
está abrindo mão de seus compromissos pessoais e
atividades que fazem parte de sua rotina para
representar a empresa em um local que muitas
vezes chega até ser desconhecido. 

Por outro lado, esses profissionais têm diversas
experiências de carreira e levam outras
perspectivas para sua organização – de modo que
podem até ser considerados profissionais
indispensáveis no time!

Além de toda a questão de valorização do quadro
de funcionários, também é importante frisar o
quão importante é investir em gestão de viagens
corporativas.

Por diversas vezes, grandes negócios são
intermediados por pessoas que viajam pela
empresa, as quais costumam ser orientadas por
um departamento específico, ou ao menos por
profissionais mais experientes em gerir essas
viagens. 

O problema é que nem todas as empresas acertam
quando começam a introduzir viagens de trabalho
na agenda dos funcionários.
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Por falta de conhecimento, essas organizações
nem ao menos utilizam ferramentas para gestão
de viagens corporativas ou um sistema com todas
as soluções que podem auxiliar nessa questão. 

Quando não investem nem em recursos internos, é
mais difícil ainda de pensarem em contratar
alguma empresa especializada para conduzir esse
gerenciamento.

O que estamos querendo dizer com todas essas
informações é o seguinte: as empresas que não
costumam lidar com viagens de negócios pecam
por falta de conhecimento, experiência e por não
encontrarem uma maneira adequada para lidar
com esse tipo de tarefa.
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VANTAGENS E
DESVANTAGENS DE
PLANEJAR UTILIZANDO
TECNOLOGIA AS
VIAGENS
CORPORATIVAS



Viagens fora da política estabelecida;
Aumento nos custos;
Riscos a doenças e à segurança do viajante; 
Riscos que podem comprometer os
compromissos de negócio e, claro, reforçar/criar
boas as relações com outras empresas;
Menos conforto e menos qualidade na viagem;

Pode até parecer bem prático, simples e prazeroso
planejar viagens para empresas, mas nem sempre
tudo é perfeito ou previsto.

Sem planejamento, sem limite de gastos ou
alguma orientação de gestores de viagens
corporativas, a política de viagens é acionada para
evitar situações como: 
 

Por isso, a empresa que quer desenvolver uma
estratégia para fechar negócios com
representantes que vão precisar fazer uma grande
quantidade de viagens, deve ter alguns princípios
que vão conduzir um programa com boa gestão,
monitoramento e controle. 

Além disso, também podem acabar usufruindo de
outras vantagens proporcionadas pelas viagens –
como mais lucro, equipe mais produtiva, resolução
de problemas com eficiência, crescimento da
empresa, agilidade e otimização de processos,
entre outros.
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6 PRINCIPAIS PASSOS
PARA COMEÇAR A
PLANEJAR E
CONDUZIR MELHOR
AS SUAS VIAGENS
CORPORATIVAS!



Vale lembrar, inclusive, que as políticas de viagens
muito rígidas inviabilizam o negócio e podem
acarretar até em grandes perdas financeiras

Tenha uma política de viagens definida para a
sua empresa – política de viagens corporativas é
um documento que, bem detalhado, ajuda a
melhorar os resultados das viagens e manter a
qualidade de todos os deslocamentos feitos pela
empresa.

Defina se irá trabalhar com reembolsos ou
adiantamentos e como vão funcionar – a prática
de reembolsos e adiantamentos deixa claro que
gastos são possíveis e necessários durante cada
deslocamento, mas isso vai trazer algumas
limitações;

Oriente todos os colaboradores da empresa
sobre a política de viagens e condução durante a
viagem; 

Faça planejamentos completos – com logísticas,
refeições, hospedagens e tudo mais; 

Automatize tudo que for possível;

Faça parcerias! – redes de hotel ou empresas
especializadas em transporte podem ser aliadas
para viagens seguras e confortáveis.
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CONFIRA OS 6 PASSOS: 
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DICA BÔNUS: 
CONTE COM A
PORTÃO 3!



Para garantir que todo esse plano funcione da
maneira esperada e que sua empresa tenha acesso
a grande parte dos serviços necessários para
viagens corporativas, você vai precisar contar com
profissionais experientes  – como a Portão 3!

Nós conseguimos te proporcionar todo o suporte
necessário para evitar qualquer tipo de transtorno,
prejuízos, incômodos, imprevistos ou problemas
mais sérios.

Contando com a nossa plataforma para gestão de
viagens corporativas e Contas a Pagar, você e sua
equipe podem ter a verdadeira chave para o
sucesso de seus negócios, de forma que todo
gerenciamento necessário pode ser realizado em
poucos cliques, sem interferir na política de viagens
da empresa.

Podemos te ajudar a fazer com que todo o sistema
de viagens da sua companhia funcione
adequadamente, o que pode ajudar
significativamente no alcance de metas e dos
objetivos da empresa – sem falar na redução de
despesas.
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Economia de dinheiro com passagens 40% mais
baratas;
Controle total dos custos com as viagens e despesas;
Experiência fluída e intuitiva para todos os envolvidos;
Conformidade com a sua política de viagens e
reembolso;
Autonomia para o time  e para o gestor;
Plataforma end-to-end e um APP exclusivo para o
viajante ;
Conciliação financeira automática;
Redução de riscos e fraudes ;
Atendimento exclusivo e a qualquer hora.

Confira alguns benefícios da tecnologia para
viagens corporativas
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A Portão 3 oferece tecnologia para tornar o dia a
dia dos gestores e funcionários mais eficiente. Um
bom exemplo é que todo o processo de
recebimento de recibos e notas fiscais é
automatizado, ou seja, tornando a conciliação
financeira mais intuitiva.

Além disso, com o meio de pagamento da P3, é
possível um adiantamento do pagamento das
despesas mais eficiente e tudo isso com consulta
em tempo real. Com isso é possível ter mais
autonomia e controle dos gastos corporativos em
um único painel para a visualização de todas as
informações.

A Portão 3 é a melhor escolha para você gerir as
suas despesas e reembolsos com viagens.

Você está pronto para fazer parte do futuro com a
gente?

A nova geração das despesas e viagens corporativas
 


