RYNEK PODRÓŻY BIZNESOWYCH W
BRAZYLII KWITNIE!
Pomimo nienajlepszego stanu światowej gospodarki, wydatki na
podróże służbowe w Brazylii w ostatnim czasie znacznie wzrosły.
Tak przynajmniej wynika z projekcji opublikowanej przez Global
Business Travel Association (GBTA). Stowarzyszenie wydało
sprawozdanie dotyczące trendów w podróżach biznesowych w
Brazylii. Wynika z niego, że Brazylia jest jednym z nielicznych
krajów wschodzących, które odnotowują wzrost w ilości podróży służbowych.

Prezydent brazylijskiego oddziału GBTA, Wellington Costa, powiedział, że pozycja Brazylii na rynku
podróży służbowych jest odzwierciedleniem ogólnego stanu krajowej gospodarki w świetle innych
krajów. W porównaniu do wielu dojrzałych gospodarek USA, czy przodujących krajów europejskich,
wyniki Brazylii są bardzo pozytywne i powinny się utrzymać w najbliższych latach.
Raport prognozuje 9,3%-owy wzrost wydatków na podróże służbowe w Brazylii, które dadzą dochód
na poziomie 30,1 mld dolarów w 2012 roku. W 2013 wzrost ten ma być jeszcze wyższy i osiągnąć
pułap 12,5%. Brazylia ma się również znaleźć na ósmej pozycji na świecie, jeśli chodzi o wydatki na
podróże służbowe w 2012 roku. Tak znaczący wzrost ma się przełożyć na 6%-owy wzrost obłożenia
hoteli. Poza tym, Brazylii z pewnością pomogą takie wydarzenia jak Mistrzostwa Świata w Piłce
Nożnej i Igrzyska Olimpijskie, których kraj jest samodzielnym organizatorem.
Innym znaczącym elementem jest wzrost poziomu PKB z 2,9% w 2012 roku do 4,1% w roku 2013.
Ponadto, wzrost wydatków na podróże biznesowe w Brazylii, w znaczący sposób wspomoże światową
gospodarkę.
Szef działu rozwiązań komercyjnych w Visa Inc., Tad Fordyce, stwierdził, że wydatki w Brazylii za
pośrednictwem kart Visa wzrosły w 2011 roku o 2,3 dolara w porównaniu do roku poprzedniego.
Dodał on ponadto, że jako sponsor raportu, Visa Inc. Jest mocno zaangażowana w rozbudowę
infrastruktury płatniczej w Brazylii w kontekście Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich.
Brak infrastruktury i zdolności możliwych do odpowiedniego zaspokojenia popytu na rosnące
zainteresowanie podróżami służbowymi są największymi obecnie problemami Brazylii. W związku z
tym w trakcie budowy jest ponad 30 500 hotelowych pokoi. Mimo wszystko jednak popyt dość
znacznie przekracza podaż, zwłaszcza w kontekście organizowanych przez Brazylię w najbliższej
przyszłości imprez sportowych.
Niezależnie jednak od wszystkiego są to pozytywne perspektywy dla Brazylii, która ma szansę na
zajęcie ósmej pozycji w światowym ranking i wyprzedzić Koreę Południową.
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