


Nova York, Orlando, Paris, Miami – destinos como esses estão 

sempre entre os preferidos, pois brasileiro é apaixonado por 

viagens e tem bom gosto. Mas nenhuma viagem será comple-

ta sem as compras feitas lá fora, programa favorito dos turistas. 

Na verdade, 92% dos que viajam gostam mesmo é de comprar. 

Brasileiro feliz, no Exterior, é aquele com um monte de saco-

la nos braços, com todos aqueles produtos que a escorchante 

carga tributária brasileira não permite comprar aqui. Por isso, 

o turismo de compras é o tema da Matéria de Capa desta edi-

ção. Adicione os prazeres desses roteiros ao seu portfólio.

Mas nenhum Agente de Viagem pode se esquecer dos 

roteiros do Ecoturismo ou do Turismo de Aventura como 

boas opções para sugerir ao cliente. Primeiro, é preciso 

compreender que, para fugir do estresse das grandes cidades 

brasileiras, o contato com a natureza é primordial. E, nesse 

quesito, nada melhor do que o Brasil. São excelentes destinos, 

de antigas fazendas de café a belas paisagens para a prática de 

esportes radicais, assuntos da reportagem de Segmentação.  

A responsabilidade social é um dever de todos. E para tratar 

do tema, em especial a contratação de profissionais com de-

ficiência, a Turismo em Números.com entrevistou a deputada 
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Mara Gabrilli, que fala sobre os muitos 

obstáculos – como falta de acessibi-

lidade nas empresas e preconceito - 

apesar de legislação específica para o 

tema. Veja em Gestão se sua empresa 

se enquadra na Lei de Cotas.   

O empresário Goiaci Alves Guima-

rães explica que o papel das empresas 

consolidadoras de passagens aéreas é 

conceder crédito e fazer a intermedia-

ção das pequenas agências de viagens 

com as empresas aéreas. Sobre a impor-

tância de ser IATA, ele é bem objetivo: a 

maioria não precisa dela para absoluta-

mente nada. Leia sua Entrevista. 
O ator e roteirista Fábio Porchat ten-

tou cancelar, dez dias antes da viagem, 

uma passagem que comprara para sua 

mãe. Resultado: foi informado que isso 

tem multa e que só poderá usar o valor 

da passagem em futura compra. Virou 

vítima de todos esses absurdos que as 

companhias aéreas cometem contra 

seus consumidores, que ficam sem de-

fesa diante da total omissão da Anac. 

Leia em Artigo Gol. Fábio Porchat ago-

ra também quer criar suas próprias re-

gras, assim como a Gol cria as dela. O 

humorista ficou furioso. 

Abram Szajman, presidente da Fe-

comercio-SP, elogia em seu Artigo um 

projeto de lei tramitando no Senado 

que, se aprovado, vai acabar com a 

obrigatoriedade de se cobrar o mes-

mo valor na venda por cartão de cré-

dito ou dinheiro vivo. O principal be-

neficiado será o consumidor, caso a 

cobrança volte a ser diferenciada, per-

mitindo o desconto para pagamen-

to em dinheiro vivo, que não implica 

custos como no cartão. O Sindetur-SP 

também apoia a iniciativa.

O consultor jurídico do Sindetur-SP 

Joandre Ferraz, em Direito do Turis-
mo, faz importante esclarecimento so-

bre a dificuldade que várias agências 

de viagens enfrentam com a cobrança 

indevida de passagens emitidas frau-

dulentamente por terceiros nos inse-

guros sistemas de reservas das com-

panhias aéreas. Pois saiba que uma 

sentença reconheceu a vulnerabilida-

de desse tipo de operação. 

No sempre imperdível Caderno 
de Estatísticas o professor doutor 

Wilson Rabahy, pesquisador da Fipe-

USP, apresenta nesta edição a segunda 

parte do artigo sobre a Caracterização 

e Dimensionamento do Turismo 

Receptivo Internacional no Brasil. O 

estudo inédito ratifica a Argentina e 

EUA como os maiores emissores para o 

País, nos últimos anos.

Boa leitura

MARCIANO GIANERINI FREIRE
Editor
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IMPOSTO DE RENDA,
A PRÓXIMA BATALHA
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Os Agentes de Viagens de todo o País ficaram muito preocupados 
quando, em junho de 2010, o artigo 60, da Lei 12.249, passou a tratar 
como hipótese de isenção de Imposto de Renda as remessas de valores 
para pagamento de serviços turísticos fornecidos no Exterior e, pior, li-
mitando seus valores por cliente e a própria quantidade de clientes.

Graças ao empenho de nossas entidades representativas, consegui-
mos ao menos a revogação de tais limites, mas não ainda o reconhe-
cimento de como tais remessas sempre foram tratadas - hipótese de 
não-incidência do Imposto de Renda -, posto que, em regra, os fornece-
dores desses serviços no Exterior já são tributados localmente.

Por isto, se as remessas passarem a ser sujeitas ao IR no Brasil, res-
tará configurada a bitributação vedada nos acordos internacionais por 

Eduardo Nascimento - Presidente do Sindetur-SP
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ele assinados e válidos por prazo inde-
terminado, ao contrário da isenção, que, 
tecnicamente, sempre tem prazo deter-
minado de validade, no caso, em 31 de 
dezembro de 2015.

Na hipótese de nosso País passar a tri-
butar as remessas depois desta data, os 
demais países, mesmo os que não têm 
acordos deste tipo, poderão também 
instituí-lo, em retaliação, o que elevará o 
preço de viagens para o Brasil, combalin-
do ainda mais nossa já crônica balança 
comercial-turística deficitária.

E nossas remessas terão um custo tri-
butário adicional de 33%, cujo inevitável 
repasse aos preços de venda dos serviços 
prestados no Exterior por certo reduzirá 
sua compra, por falta de condição finan-
ceira dos consumidores, sem vantagens 
para o turismo doméstico, cujos preços 
já são negativamente influenciados pelo 
famigerado custo Brasil.

Agora, os Agentes de Viagem temem 
que, ao final de dezembro de 2015, a Re-
ceita Federal decida simplesmente não 
renovar a equivocada isenção até lá vi-
gente e continue  ignorando a não-inci-
dência ainda prevista do Regulamento 
do Imposto de Renda, passando a cobrá-
-lo nas remessas ao Exterior, sem maiores 
explicações.

Bem sabemos como o Leão brasileiro 
é voraz em sua fome arrecadadora, pas-
sando por cima de normas consolidadas 
desde um comunicado do Banco Central, 
ainda de novembro 1990, já explicitan-
do que a Receita Federal informara que 

remessas de valores ao Exterior pelas 
Agências de Turismo não eram sujeitas 
ao pagamento de IR na fonte. 

Na mesma linha, a não-incidência do 
IR na fonte sobre as remessas para paga-
mento de serviços no Exterior foi expli-
citada em seu Regulamento de 1994 e 
repetida no de 1999, que não sofreu até 
hoje qualquer alteração a este respeito, 
mesmo depois da edição da Lei 12.249, 
de início citada.

Logo, a legislação brasileira sempre 
enquadrou as remessas para pagamen-
tos de serviços turísticos prestados no 
Exterior como hipótese de não-incidên-
cia legal ou de direito, aquela em que o 
legislador diz expressamente que o tri-
buto não incide sobre elas, conceito con-
solidado que a Receita Federal conseguiu 
mudar, para pior, com a referida lei.

E a não renovação da isenção nela pre-
vista, após 31 de dezembro de 2015, re-
presenta uma ameaça concreta e próxi-
ma cujo enfrentamento exige união das 
entidades representativas do turismo 
nacional, tal qual fizeram ao entregar do-
cumento conjunto ao Ministro Chefe da 
Secretaria da Aviação Civil, Moreira Fran-
co, sobre abusos das empresas aéreas.

Nesta linha, será fundamental sua 
nova e intensa movimentação nos corre-
dores de Brasília, para, unidas, cobrarem 
providências contra mais essa ameaça 
que dificulta o mercado de turismo como 
um todo e os negócios dos Agentes de 
Viagens, em particular. 
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É recomendável fugir do estresse das 
grandes cidades e trocar o inferno pelo 
silêncio das fazendas, pelas cachoeiras, 
pelo mato. Melhor receita: ecoturismo 
e turismo de aventura. 

Goiaci Alves Guimarães fala sobre 
consolidadoras, sua importância para 
as pequenas agências e responde: 
vale a pena ser IATA? 

O professor Wilson Rabahy apresenta 
o segundo artigo sobre a situação do 
Turismo Receptivo Internacional no 
do Brasil.  

É preciso respeitar a lei na contratação 
de pessoas com defi ciência e agir com 
profi ssionalismo e sem preconceito. 
Para a deputada Mara Gabrilli, ainda há 
barreiras nessa questão.  

Uma sentença reconheceu a inseguran-
ça do sistema de reservas das cias. aéreas 
e julgou indevidas as cobranças das 
passagens emitidas fraudulentamente. 
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GOIACI ALVES GUIMARÃES

Líder empresarial do setor 

de agenciamento, fundador da 

Abracorp (ex-Favecc), ex-presi-

dente da Abav Nacional e Conse-

lheiro Fiscal do Sindetur-SP, Goia-

ci Alves Guimarães é pioneiro em 

seu segmento e se considera um 

profi ssional realizado. Sempre 

trabalhou com vendas. Sua for-

mação é o mercado: “Comecei 

sozinho e hoje são vinte empre-

sas no mesmo ramo, todas mui-

to boas”, diz ele, orgulhoso do 

sucesso de sua idéia: “Não tenho 

concorrentes, tenho colegas que 

fazem a mesma coisa que eu”. 

 “É BOM SER IATA. 
MAS NÃO É ESSENCIAL”.

por Danielle Borges

Empresário fala aqui sobre o papel das consolidadoras atualmente. 
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Há 40 anos Guimarães era 

vendedor de contratos das em-

presas Transeuropa e Expansão 

Maringá, quando começou sua 

jornada na área de agencia-

mento. Em 1974 começou seu 

negócio como GSA, sigla do in-

glês General Sales Agent - signi-

fica agente geral de vendas, ou 

empresa que representa com-

panhias aéreas que não têm es-

critório em uma determinada lo-

calidade. Em 2012, com a fusão 

entre a Rextur e a Advance, o 

público alvo, formado por agên-

cias de viagem não credencia-

das pela IATA, ganhou principal-

mente na ampliação de linhas 

de crédito e mais treinamento. 

Segundo o Guimarães, as 

companhias aéreas não seguem 

um padrão: “Apesar de todas 

serem IATA, é preciso entender 

a linguagem de cada uma. São 

acordos comerciais diferentes, 

códigos e nomenclaturas distin-

tas”. Com o avanço do negócio, 

a empresa hoje atende à deman-

da dos agentes também nas áre-

as de seguros e hotelaria, entre 

outros. Acompanhe a entrevista 

exclusiva:

Turismo em Números – Qual 

a importância do papel das con-

solidadoras como agências de 

viagens intermediárias entre as 

companhias aéreas e as peque-

nas agências do mercado?

Goiaci Guimarães – Fui pioneiro 

nesse segmento, há muitos anos, e 

praticamente democratizei o cré-

dito para as agências de viagens. 

Antes, para que as agências, mes-

mo as pequenas, tivessem acesso a 

crédito, precisavam ser credencia-

das à IATA, o que era muito difícil 

na época. Comecei abrindo crédito 

para conhecidos e assim teve início 

a consolidação no Brasil. Em 1974, 

divulgação
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“O AGENTE TEM, EM 

UM ÚNICO PROGRAMA, 

ACESSO LIVRE A TODAS AS 

EMPRESAS AÉREAS. ALÉM 

DISSO, PROMOVEMOS 

TREINAMENTO, RECI-

CLAGEM E WORKSHOP 

DE CONSCIENTIZAÇÃO 

PARA QUE O AGENTE DE 

VIAGEM NÃO DEPENDA 

SOMENTE DA VENDA DE 

PASSAGENS AÉREAS”

facilita a comunicação. Antes, as 

pequenas agências não tinham 

acesso e nenhum vínculo com as 

companhias aéreas.

TN.com – Qual a utilidade da 

consolidadora para a agência de 

viagens?

GG – Basicamente, conceder 

crédito; mas, acima disso, dispo-

nibilizar tecnologia. A consoli-

dadora hoje possui um sistema 

avançado de reserva e emissão, 

pelo qual é possível manter con-

tato com todas as companhias 

aéreas nacionais. O agente tem, 

em um único programa, por meio 

de um link online disponibilizado 

pelo consolidador, acesso livre a 

todas as empresas aéreas. Além 

disso, promovemos treinamento, 

reciclagem e workshop de cons-

cientização para que o agente de 

viagem não dependa somente da 

venda de passagens aéreas. É pre-

ciso ampliar a atuação e trabalhar 

outros produtos como hotelaria, 

seguros, navios.

TN.com – O que mudou com o 

fim do comissionamento das em-

presas aéreas? Até que ponto esta 

mudança é negativa?

fui nomeado agente geral da Ae-

rolíneas Argentinas, minha primei-

ra empresa como GSA. Atuava em 

Santos e, a partir de então, passei 

a atender diversas outras compa-

nhias aéreas.

TN.com – As pequenas agências 

perderam o relacionamento direto 

com as empresas aéreas?

GG - Não perderam o relacio-

namento porque nunca o tive-

ram. Muito pelo contrário, o con-

solidador faz esta mediação e 
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GG – Pareceu uma mudança 

negativa ao primeiro impacto, 

mas não foi. O que mudou foi 

que a partir de então consolida-

dor e agência aprenderam a co-

brar pelo trabalho desenvolvido 

e agora cada um faz o seu preço. 

Há uma média. Alguns cobram 

abaixo do mercado, mas estes es-

tão fadados ao insucesso.

TN.com – Por que ser IATA?

GG – IATA – International Air 

Travel Association – é o banco 

central das companhias aére-

as, quem concede crédito. Mais 

importante do que responder 

“por quê?”, é entender “pra quê?” 

Hoje, muitas empresas do tu-

rismo – algumas grandes – que 

começaram com o meu sistema 

de acesso a crédito ou de outros 

concorrentes, são IATAS. Elas se 

credenciaram porque cresceram 

e quiseram mais visibilidade. 

Mas, na prática, a maioria não 

necessita da IATA para absolu-

tamente nada, a não ser fazer 

reservas de hotéis diretamente, 

o que também não é necessário, 

com tantos grupos nesse ramo. 

Em suma, é bom ser IATA, mas 

não é essencial.

TN.com – Sem a comissão 

do aéreo, o relacionamento das 

agências de viagens com a IATA 

restringe-se aos interesses com 

hotéis, locadoras e armadoras?

GG – Sim. Não é necessário. Mas 

muita agência IATA só usa para isso.

TN.com – Como os consolida-

dores lidam com as vendas pagas 

por meio de autorizações de dé-

bito em cartões de crédito, acom-

panhadas de suas cópias e das 

cédulas de identidade, frente e 

verso, com assinaturas coinciden-

tes e depois contestadas pelos ti-

tulares desses cartões?

GG – Situações assim já não 

são frequentes. Atualmente, com 

o apoio do nosso sistema Reserva 

Fácil, não recebemos mais os da-

dos do cartão de crédito usando 

esse procedimento. Nosso am-

biente é considerado 100% segu-

ro e os dados são criptografados. 

O agente de viagem precisa guar-

dar esses dados para um eventual 

questionamento da administra-

dora do cartão, mas nem temos 

contato com estas informações. 

Essa necessidade do agente de 

viagem ocorre por usarmos assi-
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natura em arquivo, mas o desen-

volvimento das novas tecnologias 

móveis de pagamento resolverá 

essa questão em breve. Hoje, até 

nos táxis vemos esse tipo de so-

lução. Para chegar às agências é 

uma questão de tempo. 

TN.com – Mesmo cumprindo as 

regras da Resolução 890 da IATA, 

as agências de viagens têm sido 

debitadas pelas empresas aéreas, 

sem diálogo e prazo para defesa, 

sejam por fraudes – um risco do 

negócio do cartão de crédito – ou 

por contestação dos titulares dos 

cartões, que embarcaram utili-

zando os voos comprados. Não é 

injusto punir o lado mais fraco, o 

pequeno agente? Seria dupla co-

nivência da empresa aérea, já que 

os passageiros embarcaram?

GG – Há um questionamen-

to em relação à Resolução 890 

da IATA. De acordo com o texto, 

vemos que o chargeback pode-

rá ocorrer até onze meses após 

a emissão. Algumas companhias 

aéreas consideram nove meses 

do último trecho de viagem. Es-

tamos envolvendo as entidades 

parceiras - Abracorp, Sindetur-SP 

e ABAV – por meio do Comitê de 

Serviços e Produtos para esclare-

cer o que deve ser aplicado. 

TN.com – O que mudou com a 

fusão entre Rextur e Advance?

GG – A fusão ocorreu em 1º de 

abril de 2012 e foi muito benéfica 

para ambas as empresas. Conse-

guimos unir a tradição da Rextur 

com a tecnologia da Advance. 

Somos considerados pioneiros 

no setor. As diretorias se enten-

dem e não tivemos quaisquer 

problemas com a fusão. Para as 

agências, significou ampliação no 

sistema, programação maior de 

wokshops e treinamentos e mais 

meios de pagamentos.
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“CONSOLIDADOR E 

AGÊNCIA APRENDERAM A 

COBRAR PELO TRABALHO 

DESENVOLVIDO E AGORA 

CADA UM FAZ O SEU PREÇO. 

HÁ UMA MÉDIA. ALGUNS 

COBRAM ABAIXO DO 

MERCADO, MAS ESTES ESTÃO 

FADADOS AO INSUCESSO”
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“NA PRÁTICA, A MAIORIA 

NÃO NECESSITA DA IATA PARA 

ABSOLUTAMENTE NADA, A 

NÃO SER FAZER RESERVAS DE 

HOTÉIS DIRETAMENTE, O QUE 

TAMBÉM NÃO É NECESSÁRIO, 

COM TANTOS GRUPOS NESSE 

RAMO. EM SUMA, É BOM SER 

IATA, MAS NÃO É ESSENCIAL”

TN.com – Como fica o futuro 

das consolidadoras com o cres-

cimento das vendas diretas das 

empresas aéreas pela internet?

GG – Até o momento não hou-

ve abalo no setor. Segundo dados 

recentes das companhias aére-

as, principalmente as nacionais, 

as vendas diretas estão caindo. 

A percepção é de que a internet 

é utilizada para consulta de ho-

rários e comparação de preços, 

mas na hora de efetuar a compra 

o consumidor busca o agente de 

viagem pela confiança. Por ser 

um sistema sem intervenção hu-

mana, o consumidor fica em dú-

vida de finalizar a compra. Muitas 

pessoas ainda têm receio de com-

prar diretamente pela internet, 

principalmente quando a viagem 

é internacional. Quanto ao futuro, 

continua promissor. O relaciona-

mento do consolidador é com o 

agente de viagem, que pode cada 

vez mais prestar um serviço me-

lhor para clientes. Por isso investi-

mentos em treinamento. 



TURISMO EM NÚMEROS     |     PÁG.14     |     EDIÇÃO 96

CA
PA

TURISMO EM NÚMEROS     |     PÁG.14     |     EDIÇÃO 96TURISMO EM NÚMEROS     |     PÁG.14     |     EDIÇÃO 96

CA
PA VIAJAR E COMPRAR, 

A FÓRMULA DE FELICIDADE 
DOS BRASILEIROS
Por Giovanna Zanaroli

Em suas viagens aos Estados Unidos, 92% dos brasileiros

têm como principal atividade ir às compras. Assim também na

Europa e outros destinos nos quais nossos turistas aliam o

prazer da  viagem ao roteiro de compras, muito mais em conta

lá fora em razão da  pesada carga tributária brasileira. Novatos

como Panamá ou exóticos como Dubai e Hong Kong agora

fazem parte desses roteiros. Verdade é que, em qualquer lugar,

brasileiro feliz é aquele com uma sacola de compras no braço.
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VIAJAR E COMPRAR, 
A FÓRMULA DE FELICIDADE 
DOS BRASILEIROS
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De cinco destinos preferidos 

por brasileiros no Exterior, três 

estão nos Estados Unidos: Or-

lando , Miami e Nova York. Os 

outros dois são Paris, na França, 

e Buenos Aires, na Argentina. O 

Brasil é o principal país latino-

-americano em número de tu-

ristas que chegam aos Estados 

Unidos, superando ano após 

ano o próprio recorde. Em 2013, 

segundo pesquisa feita pelo Na-

tional Travel and Tourism Office 

(NTTO – Departamento Nacional 

de Viagem e Turismo dos EUA), 

2,06 milhões de brasileiros vi-

sitaram o território americano, 

15% mais do que em 2012. 

Orlando

Paris
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Até o final de 2014 os Estados 

Unidos deverão receber 72,2 mi-

lhões de visitantes. São contabili-

zados os estrangeiros de diversas 

nacionalidades que permanecem 

lá por no mínimo uma noite. O país 

americano espera receber 83,8 mi-

lhões de pessoas em 2018, segundo 

o NTTO, 20% acima do resultado 

obtido em 2013 (69,7 milhões). Qua-

tro países figuram como principais 

responsáveis por 59% do aumento 

previsto para o período de 2013 a 

2018: Canadá (23%), China (18%), 

México (11%) e Brasil (7%). 

Miami Nova York

Destinos Internacionais 
Preferidos pelos Brasileiros

Fonte: IPETURIS - Pesquisa Nacional Sobre 
os Resultados da Movimentação de Viagens 
Organizadas na Temporada de Inverno 2014
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Os números confirmam a 

preferência dos brasileiros pelos 

Estados Unidos como o destino 

de viagem mais desejado. No 

ano passado, 1.057.854 vistos 

foram emitidos pelo Consulado 

Americano aos brasileiros com 

intenção de viajar para o país. 

Até agosto último, mais de 740 

mil autorizações - número 3,3% 

superior ao verificado no mes-

mo período de 2013 - foram 

concedidas. 

Mas, afinal, o que atrai um 

número cada vez maior de bra-

sileiros para a Terra do Tio Sam? 

Simples: custo-benefício, infini-

tas opções de lazer para todas as 

idades, rede hoteleira das mais 

completas do mundo – são mais 

de 52 mil meios de hospedagem 

e quase cinco milhões de quartos 

de hóspedes no país, segundo 

estudo recente feito pela Ameri-

can Hotel & Lodging Association 

(AHLA) -, gastronomia variada e, 
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por fim, compras. Quando estão 

nos Estados Unidos, 92% dos 

brasileiros têm como principal 

atividade a aquisição de novos 

produtos. Depois, os passeios 

turísticos (72%) e, em tercei-

ro lugar, aparecem os parques 

temáticos (50%). A pesquisa foi 

realizada em 2013 pelo National 

Travel and Tourism Office. 

 O Estado da Flórida, tam-

bém conhecido como the sunshi-

ne state (o Estado ensolarado), 

com um litoral de mais de dois 

mil quilômetros de extensão e 

clima agradável - o sol costuma 

brilhar em 300 dos 365 dias do 

ano – é destino certo de férias 

para americanos e estrangeiros. 

No ano passado a Flórida ocupou 

o primeiro lugar no ranking de 

preferência dos brasileiros nos 

Estados Unidos, com 57,4%. Em 

segundo lugar aparece o Estado 

de Nova York, com 30,8%. O le-

vantamento foi feito pelo NTTO.
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ORLANDO E MIAMI, O PARAÍSO PARA OS BRASILEIROS

Circular dentro de um raio de 

20 minutos em Orlando significa 

encontrar 12 shoppings e centros 

de outlets. As ofertas de varejo 

na cidade são suficientes para 

encher 676 campos de futebol. 

Em Miami, o ritmo não é diferen-

te. Há diversos shoppings, lojas 

de departamentos, centros de 

compras a céu aberto, caso da 

Lincoln Road, em Miami Beach, e 

outlets. A variedade de produtos 
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oferecidos e, sobretudo, os pre-

ços convidativos fazem dessas 

duas cidades as mais visitadas 

por brasileiros em viagem aos Es-

tados Unidos, segundo estudo do 

U.S. Department of Commerce.

Segundo Deborah Trunkl, 

gerente de viagens da operadora 

turística Queensberry, a Flórida 

é referência para o turismo de 

compras: “O viajante que tem 

esse perfil preza por preço e 

qualidade, ou seja, aproveita as 

promoções de aéreo e hospeda-

gem para Miami, por exemplo, 

para ir duas ou três vezes ao ano 

comprar artigos para consumo 

próprio, para a família e amigos”.

Investir em viagens mundo afo-

ra para renovar o guarda-roupa, 

adquirir eletrônicos, utensílios 

domésticos e até mesmo mon-

tar o enxoval do bebê é cada vez 

mais comum. Afinal, os preços no 

Exterior são muito mais competi-

tivos quando comparados com os 

do Brasil, impactados por uma das 

mais elevadas cargas tributárias 

do planeta: 36,42% sobre o Pro-

duto Interno Bruto (PIB), de acor-

do com o Instituto Brasileiro de 

Planejamento e Tributação (IBPT). 

Enquanto um brasileiro trabalha 

151 dias somente para pagar im-

postos, um cidadão americano faz 

o mesmo em 89 dias. 

Magda Nassar, diretora comer-

cial da Soft Travel, informa que a 

maioria das pessoas busca paco-

tes de turismo, mas as compras 

no Exterior acabam sendo uma 

oportunidade: “Hoje, praticamen-

te todos os destinos são mais 

baratos do que o Brasil. Comprar 
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fora é consequência dos preços 

altos praticados por aqui, ou seja, 

uma oportunidade criada pelo 

próprio País. Infelizmente. É um 

dinheiro que poderia enriquecer 

o nosso mercado interno”.

Os gastos dos brasileiros no 

Exterior somam recordes conse-

cutivos. Em agosto desse ano, o 

valor chegou a US$ 2,35 bilhões. 

Foi o maior resultado apurado 

pelo Banco Central desde o início 

da série histórica em 1995.

Segundo a Pesquisa de Di-

mensionamento e Caracteriza-

ção do Turismo Emissivo Inter-

nacional no Brasil, realizado pela 

FIPE-USP para o Ministério do 

Turismo, as compras pessoais 

representam, desde 2009, a prin-

cipal despesa dos brasileiros em 

viagem ao Exterior, superando 

inclusive os gastos despendidos 

com os itens alimentação e hos-

pedagem. Em 2012, tais gastos 

representaram 30% da composi-

ção total dos gastos dos turistas 

brasileiros no Exterior.

No entanto, acredita-se que 

uma parcela não desprezível 

dessas despesas com compras 

pode estar relacionada muito 

mais com a importação de bens 

de consumo do que propriamen-

te gastos com turismo, informa a 

pesquisadora da FIPE-USP, Kelly 

Kajihara.

O presidente executivo do 

IBPT, João Eloi Olenike, acha que 

o Brasil deveria oferecer uma 

carga tributária mais baixa que, 

repassada ao consumidor final, 

ainda resultaria em preços me-

nores do que os praticados no 

Exterior: “O volume de gastos 

fora do País ao ano chega a qua-

se US$ 30 bilhões, que poderiam 

ser investidos em serviços para a 

população”.

Custos Comparativos 
EUA X Brasil
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LAS VEGAS E NOVA YORK 

Outros dois destinos america-

nos disputados por turistas em 

busca de diversão e boas aqui-

sições são Las Vegas, no Estado 

de Nevada, famosa pela imensa 

variedade de cassinos e vida 

noturna agitada, e Nova York, 

cidade cosmopolita imbatível no 

quesito oferta de lazer e entre-

tenimento, roteiros culturais e 

gastronomia. Na primeira, ao 

longo da Las Vegas Boulevard – 

ou Strip – a variedade é múltipla, 

com opções que vão desde lojas 

mais democráticas até luxuosas 

como Balenciaga, Christian Lou-

boutin, Fendi, Gucci, Burberry e 

Mont Blanc, para citar apenas al-

gumas. Tradicionais nos Estados 

Unidos, os outlets também estão 

presentes na “cidade do pecado”. 

Os maiores pertencem à rede 

Premium Outlets. São dois: um 

ao Norte da Strip e outro ao Sul. 

Jesse Davis, diretor internacio-

nal de relações públicas da Las 

Vegas Convention and Visitors 

Authority (LVCVA), conta que a 

cidade está em constante trans-

formação: “Las Vegas é atual-

mente um dos melhores desti-

nos para compras. Os visitantes 

encontrarão não somente novas 

coleções, mas todas as lojas do 

momento e os mais modernos 

centros de compras cada vez 

que voltarem à cidade”.

Os imensos hotéis-cassinos 

também são um irresistível con-

vite ao consumo, pois abrigam 

dezenas de lojas e restaurantes, 

o que torna impossível conhecer 

Las Vegas durante uma única 

visita. Lá estão as maiores uni-

dades dos Estados Unidos das 

famosas Forever 21 e H&M, redes 

de fast fashion caracterizadas 

pelo lançamento de diversas 

coleções durante o ano. A nova 

área de 27 mil m², The Linq, está 

sendo construída e é considera-

da um dos maiores projetos do 

momento na cidade. 
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Nova York, por sua vez, é um 

destino de compras nos EUA, 

consagrado mundialmente, 

visitado por 53 milhões de pes-

soas todos os anos. Desse total, 

10 milhões são estrangeiros. Há 

perto de 12 mil estabelecimentos 

comerciais na cidade, nos quais a 

NYC & Company, organização de 

marketing e turismo da cidade, 

estima que de cada dólar gasto 

pelos turistas, ao menos US$ 0,25 

são para compras. Em 2012 os 

visitantes deixaram mais de oito 

bilhões de dólares no comércio 

de NYC, o que gerou arrecadação 

de 750 milhões em impostos so-

bre mercadorias para a região. 

Donna Keren, vice-presidente 

de pesquisas e análises da NYC 

& Company, diz que o público 

que chega a Nova York é diver-

sificado. Há o consumidor de 

souvenir, que quer ou precisa 

levar para parentes e amigos 

alguma lembrança da viagem. No 

geral escolhem pontos próximos 

a pontos turísticos para gastar 

alguns dólares. Gastam pouco 

e dão preferência para canecas, 

camisetas, bonés e tudo mais que 

tiver como estampa a Estátua da 

Liberdade ou o horizonte de NYC. 

Outro perfi l comum pelas ruas 

da cidade é o turista de compras, 

que busca um novo casaco ou 

uma bolsa de designer famoso. 

Decidido, tem uma lista de produ-

tos em mãos e as lojas que deseja 

visitar. O terceiro tipo é o turista visitar. O terceiro tipo é o turista 
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que vai a NYC para aproveitar as 

experiências oferecidas pela cida-

de; as compras são apenas conse-

quência, segundo Donna Keren: “A 

possibilidade de se fazer compras 

em NYC sempre foi um grande 

apelo promocional para a cidade; 

por isso, enquanto organização, a 

NYC & Company trabalha junto ao 

varejo para incentivar ainda mais 

esse nicho. Oferecemos roteiros 

de compras para os visitantes. Isso 

é New York City”.

CONSUMO. A ORIGEM
Na década de 20, entre 1920 

e 1927, a indústria americana, 

amparada pela automação dos 

processos de produção, teve 

um aumento de 40% na produ-

tividade. Ao mesmo tempo, 2,5 

milhões de trabalhadores foram 

dispensados. Com isso, as vendas 

foram drasticamente reduzidas. 

A alternativa foi investir recursos 

e esforços para recuperar o pú-

blico consumidor. Em Nova York, 

por exemplo, os empresários 

organizaram o Prosperity Bureau 

(Departamento de Prosperida-

de), que se tratou, em linhas 

gerais, de uma campanha de 

incentivo ao consumo. Os traba-

lhadores que continuavam em-

pregados deveriam 

gastar mais, sem 

economizar, para 

“fazer o dinheiro 

circular novamente”. 

Os empresários lem-

bravam a todo ins-

tante os americanos 

que “suas compras 

mantêm a América 

empregada”.
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EUROPA

O continente europeu encanta 

pela atmosfera cultural e histó-

rica, multiplicidade e gastrono-

mia incomparável. É o destino 

preferido por turistas de todas 

as nacionalidades. A França foi o 

destino turístico mais procurado 

do mundo, com 84,7 milhões de 

visitas segundo dados de 2013 

da Organização Mundial do Tu-

rismo (OMT). A Espanha ocupou 

o terceiro lugar (60,7 milhões) e a 

Itália apareceu na quinta posição 

(47,7 milhões).

O viajante que vai à Europa está 

interessado em desfrutar de belas 

paisagens, obras de artes e impo-

nentes monumentos arquitetôni-

cos, mas acaba sendo envolvido 

pelo consumo. Sejam produtos 

regionais, produzidos com o que 

há de melhor e exclusivo em cada 

país, ou lançamentos de moda, 

as compras inevitavelmente 

integram o roteiro de viagem do 

brasileiro. 

“Mesmo na Europa, que tem 

um fator de indexação da moeda 

mais elevado, as pessoas com-

pram. E a principal motivação é a 

elevada carga tributária brasileira”, 

diz Willian Périco, diretor da Agên-

cia de Viagens Wingstur. 

Paris, na França, e Milão, na 

Itália, ditam tendências de moda 

seguidas mundialmente. Por isso 

recebem muitos visitantes à pro-

cura dos últimos lançamentos. O 

viajante - sobretudo o brasileiro 

- inevitavelmente acaba envolvido 

pelas inúmeras opções de produ-

tos diferenciados e as novidades 

do mundo fashion europeu.  

Duas vezes por ano, em dezem-

bro ou janeiro e em junho ou ju-

lho, ocorrem grandes liquidações 

em todos os países europeus. 

Os descontos são de até 70%. 

Em menor quantidade do que 

na América do Norte, na Europa 

também existem alguns outlets. 

La Roca Village, a 30 minutos de 

Barcelona, na Espanha, Fidenza 

Village, a uma hora de Milão, na 
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Na União Europeia é possível 

solicitar a devolução do imposto 

pago por produtos. As lojas têm 

sinalização indicando ser um es-

tabelecimento tax free. Os valores 

variam dependendo do país. Na 

França, por exemplo, o turista 

precisa gastar mais de 175 euros 

no mesmo dia e na mesma loja 

para poder pedir o reembolso. É 

um pouco burocrático, mas uma 

opção para ter de volta parte do 

valor pago por um produto. Todas 

as notas e formulários devem ser 

apresentados na alfândega antes 

do embarque para o Brasil.

Itália, e Bicester Village, a 50 minu-

tos de Londres, na Inglaterra, são 

algumas das possibilidades.
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Com a expansão da malha aérea 

e facilidades para aquisição de 

pacotes turísticos, destinos antes 

longínquos estão mais próximos e 

acessíveis ao brasileiro que preten-

de associar turismo e compras em 

uma só viagem. (Veja boxes sobre 

Dubai e Hong Kong). As Agências 

de Viagens estão sempre atentas 

aos períodos de liquidação no Ex-

terior, e costumam oferecer rotei-

ros específicos para essas datas. 

O Canadá, por exemplo, é uma 

excelente alternativa aos Estados 

Unidos em relação às compras 

com preço melhor. Willian Périco, 

diretor da Agência de Viagens Win-

gstur, destaca as belezas naturais, 

a organização, segurança e alta 

gastronomia, por um preço aces-

sível, como principais fatores de 

motivação para escolha do país. 

Em seguida parecem as com-

pras: “As lojas encontradas por lá 

são as mesmas dos EUA, porém 

com preços menores. O dólar 

canadense é cotado a um valor 

inferior ao americano, mas a taxa 

aplicada sobre a compra é mais 

alta”. No Canadá, a sale tax varia de 

13% a 15%, enquanto nos EUA o 

percentual mais alto cobrado é 8%. 

E mesmo assim compensa. 

O Panamá é outra alternativa. 

Esse país estreito, com pouco me-

nos de 80 mil quilômetros quadra-

dos de área, a sudoeste da América 

Central, entre os oceanos Atlântico 

e o mar do Caribe, é um dos maio-

res centros comerciais do planeta 

COMPRAS ALÉM DO EIXO TRADICIONAL 
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Panamá. Seria injusto”. Anderson, 

autor do blog Do Panamá para o 

mundo, dá outra dica valiosa: “As 

compras no Panamá valem a pena 

se o viajante estiver a caminho do 

Caribe. Quem faz conexão e segue 

para os EUA deve deixar para ad-

quirir produtos em território ame-

ricano. No geral, compensa mais”.

por abrigar o Canal do Panamá.    

Importante hub de vôos para a 

América do Norte e Caribe, o Ae-

roporto Internacional de Tocumén 

movimenta cerca de sete milhões 

de pessoas por ano. Os preços por 

lá, sobretudo se o viajante estiver a 

caminho do Caribe, compensam. O 

destino não exige visto dos brasi-

leiros para permanência de até 90 

dias, um atrativo a mais para quem 

não tem o visto americano ou 

dispensa o gasto de muitas horas 

dentro de um avião. 

A diretora comercial da Soft 

Travel, Magda Nassar, diz que o 

Panamá é um destino que despon-

ta como um dos locais ideais para 

compras no Exterior: “Os preços 

em alguns casos são semelhantes 

aos praticados nos Estados Unidos, 

principalmente eletrônicos. Ou-

tra vantagem é a localização. Não 

adianta ir até o outro lado do mun-

do para comprar barato e onerar 

o custo final da viagem, gastando 

mais com passagem aérea”.

Anderson Alves, brasileiro re-

sidente no Panamá, conta que 

os eletrônicos custam em média 

15% mais caro do que nos Estados 

Unidos. O mesmo vale para roupas 

e calçados, quando os produtos 

são da coleção atual: “Não dá para 

comparar os preços praticados nos 

outlets dos EUA com as lojas do 
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Sale
50% off

Há pelo menos quatro prin-

cipais shoppings na Cidade do 

Panamá: Metromall, Albrook Mall, 

Multicentro e Multiplaza. O último 

concentra lojas de luxo como Louis 

Vuitton, Cartier, Bulgari e MAC 

Cosmetics. Desses, o Albrook Mall 

é o mais popular. Por lá estão lojas 

como Zara, Tommy Hilfi ger, Calvin 

Klein e outras mundialmente co-

nhecidas. Para quem está apenas 

em conexão pelo Panamá, com 

Para atrair e fi delizar um cliente 

cujo objetivo principal é viajar ao 

Exterior para compras, as Agências 

de Viagens devem identifi car os 

itens imprescindíveis – hotéis bem 

localizados e próximos a centros 

de compras; serviços de traslado 

do aeroporto para o hotel e para 

os principais centros de compras.

O segredo é antecipar necessi-

dades. Oferecer roteiros day-by-

-day, cupons de descontos e indi-

mais de seis horas à espera do pró-

ximo vôo, o shopping mais indica-

do é o Metromall, que fi ca a sete 

quilômetros de distância do aero-

porto e oferece traslado gratuito. O 

trânsito na cidade é intenso, é um 

fator a ser considerado. Se o tem-

po for curto, vale a pena comprar 

no freeshop do aeroporto. Há uma 

boa variedade de lojas e pesquisar 

preço é fundamental. 

car as melhores lojas no destino, 

orientar sobre os impostos locais 

são algumas dicas importantes e  

desejadas. Independentemente 

das compras, o roteiro deste via-

jante também deve ser comple-

mentado com roteiros turísticos 

interessantes para conhecer os 

principais atrativos locais. Este 

perfi l de cliente geralmente tam-

bém aprecia a gastronomia e as 

atrações noturnas. 

COMO ATENDER 
AS EXPECTATIVAS 
DO TURISTA DE 
COMPRAS?
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Não são raros os casos de tu-

ristas que cometem exageros em 

viagens ao Exterior, comprando 

acima do esperado (e do permiti-

do por lei). É papel do Agente de 

Viagens informar o cliente sobre a 

legislação e as regras aduaneiras 

da Receita Federal, o que pode 

ou não ser trazido para o Brasil e 

as salgadas tarifas cobradas pe-

las companhias aéreas caso haja 

excesso de bagagens.

O QUE É PRECISO SABER NA CHEGADA AO BRASIL

Clique aqui e acesse as informações sobre Clique aqui e acesse as informações sobre Clique aqui e acesse as informações sobre 
bagagens disponibilizadas pela ANAC.bagagens disponibilizadas pela ANAC.bagagens disponibilizadas pela ANAC.

A Receita Federal disponibiliza informações mais detalhadas no seu site

• O viajante pode trazer - sem que haja tributação - até US$ 
500 ou o equivalente em outra moeda quando ingressar no 
país por via aérea ou marítima;

• São permitidos 12 litros de bebida alcoólica e 20 unidades 
de pequenos presentes ou souvenirs com valor unitário 
inferior a US$ 10;

• Freeshop: o viajante tem direito a adquirir mais US$ 500 em 
produtos isentos de impostos na chegada ao Brasil. 

BAGAGEM
De acordo com a legislação vigente, Portaria N° 689/

GC5, de 2005, da ANAC, é permitido ao viajante em voos 

internacionais duas malas com até 32 Kg cada. É permiti-

da também uma bagagem de mão, em média com 10 kg. 

Mas varia segundo a política de cada empresa, mais ou 

menos liberal: desde 7 kg da Etihad até 12 kg na KLM. 

O peso excedente da bagagem despachada é tarifado 

em 1% (um por cento) sobre a tarifa aérea básica aplicável 

à etapa, por quilo em excesso.

http://www.turismoemnumeros.com.br/news/anac_panfleto_bagagem.pdf


TURISMO EM NÚMEROS     |     PÁG.32     |     EDIÇÃO 96

CA
PA

A COBIÇA DO MUNDO
FICA ALI NO DESERTO

A maior concentração de superlativos do 

mundo se resume a uma pequena palavra: Du-

bai, nos Emirados Árabes Unidos. A cidade não 

é tão grande – pouco mais de dois milhões de 

habitantes -, nem seu clima atrai muito: afinal, 

fica no deserto e a temperatura varia de 20 

a 30 graus no inverno, de outubro a abril. No 

verão, a umidade pode chegar aos 90º. E uma 

vez por ano se comemora o Ramadã, mês no 

qual os muçulmanos jejuam da alvorada ao 

pôr do sol. Mas o jejum deve ser respeitado 

por todos. 
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A COBIÇA DO MUNDO
FICA ALI NO DESERTO

No mais, aqui tem sempre o me-

lhor do mundo, o maior do mundo, 

o mais caro do mundo e, claro, o 

maior centro de compras do mun-

do, o Dubai Mall, com 1.200 lojas e 

150 restaurantes. Convém reservar 

uns dois dias só para conhecê-lo. 

Evidente que o substantivo mais 

apropriado para definir esta cidade 

é ostentação – sinônimo de rique-

za, pompa, fausto, luxo. 

E, quem diria, até aqui, neste 

templo da luxúria, se pratica a 

nobre arte da pechincha. Como 

em qualquer lugar, é preciso 

bater perna, comparar preços, 

escolher bem entre o autêntico e 

o duvidoso antes de empreender 

aquele saudável duelo do des-

conto até por centavos, se for o 

caso – dizem que faz bem à alma.

 Um bom momento para isso 

é o Dubai Shopping Festival, de 

5 de janeiro a 5 de fevereiro. Por 

imposição do governo, todas as 

lojas de shoppings são obriga-

das a fazer promoção de alguma 

peça. É a liquidação dos estoques 

de verão, em que os descontos 

podem chegar a 70%. Mas não 

espere um desconto assim num 

Louboutin, por exemplo. O bom 

senso sempre recomenda uma 

boa pesquisa. 

Faz duas décadas que Dubai se 

transformou num dos mais impor-

tantes centros de atração do turis-

mo do mundo. Os Emirados (um 

país rico em razão da sétima reser-

va de petróleo do mundo) transfor-

maram o turismo na sua segunda 

maior fonte de riqueza. Por isso, a 

infraestrutura para os visitantes é 

apenas perfeita. E, não à toa, mais 

de dez milhões de pessoas visita-

ram a cidade no ano passado. 

O Agente de Viagens deve 

estar preparado para enviar para 

lá seus clientes. É bom estar infor-

mado sobre a melhor época do 

ano; o Ramadã, que muda de mês 

a cada ano; as principais atrações; 

as peculiaridades daquele país, 

como a cultura e a religião, o  

consumo de álcool; além dos me-

lhores endereços para compras.  

E deixe o resto por conta de 

Dubai: por mais que o turista se 

informe sobre as atrações, ainda 

assim vai se surpreender.
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Mire-se neste espelho do capi-

talismo: embora na China, desfru-

ta de plena liberdade econômica 

e é, por isso, um dos territórios 

mais ricos do planeta, com uma 

população de pouco mais de sete 

milhões de habitantes numa área 

de apenas 1.104 quilômetros qua-

drados. Falamos de Hong Kong, o 

paraíso das compras. 

Colônia do Império Britânico 

desde a Primeira Guerra do Ópio 

(1839-1842), foi ocupada pelo Im-

pério Japonês na Guerra do Pací-

fico, mas voltou ao controle inglês 

até 1997, quando a China reassu-

miu a soberania do território. 

 Um dos principais centros 

financeiros do mundo, Hong Kong 

tem uma grande economia de 

serviço capitalista caracterizada 

pelo baixo nível de impostos e 

pelo livre comércio. Sua moeda, 

o dólar de Hong Kong, é a oitava 

mais negociada no mundo.

 E mais: liberdade e competi-

tividade econômica e financeira, 

qualidade de vida, percepção de 

corrupção e Índice de Desenvolvi-

mento Humano (IDH) estão sem-

pre entre os mais altos do mundo. 

É a terceira maior em expectativa 

de vida do planeta (81,61 anos), 

atrás apenas de Japão e Suíça. 

Nada de trânsito caótico e cheio 

de bicicleta. Hong Kong é luxo, 

requinte, tecnologia - um povo 

organizado e muito bem educado. 

E o melhor destino para se fazer 

compras na Ásia e no Pacífico, 

segundo o Globe Shopper Index, 

anunciado pela Global Blue, ins-

tituição que faz reembolso de 

imposto para turistas. 

Para o turista que visita Hong 

Kong pela primeira vez e busca 

HONG KONG, UM PARAÍSO
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novidades em tecnologia, por 

exemplo, alguns recados devem 

ser repassados: nunca comprar de 

primeira. Se não conhece o pro-

duto, confira as características e o 

preço em outras lojas. Pesquise e 

compre no outro dia caso agrade. 

Se já conhece o produto, ainda 

assim deve pesquisar em outros 

endereços. Segundo relato de uma 

turista, o comerciante pode dar um 

desconto só pelo fato de sair da 

loja. É a pechincha em alto estilo, 

requinte puro – exige habilidade. 

O turista também deve ter muito 

cuidado para não cair em ciladas: 

eles vendem produtos de segunda 

mão. Originais, mas de segunda 

mão. E também muitos produtos 

falsificados. Afinal, é China.

Hong Kong recebeu 54 milhões 

de turistas no ano passado (75% 

de outras partes da China). Por 

isso, outro motivo de atenção é a 

reserva do hotel. Basta um evento, 

como uma final de rúgbi ou uma 

feira de eletrônicos, para que a 

região tenha todos os hotéis com 

ocupação de quase 100%.

 Para fugir dos altos preços 

cobrados pelos estabelecimentos 

que ainda contam com algumas 

camas disponíveis (ou até mesmo 

evitar o risco de não encontrar 

hotéis) nunca se deve viajar a 

Hong Kong sem ter feito reservas 

antecipadamente. 

Enfim, esta cidade é a celebra-

ção do encontro do Oriente com o 

Ocidente. Tem de tudo. 

HONG KONG, UM PARAÍSO
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A popularização dos cartões de crédito e débito gerou benefícios para 

a sociedade, empresas e consumidores. Transações feitas dessa forma são 

rastreáveis e representam incentivo à emissão de Nota Fiscais. Otimizam o 

fluxo de caixa do estabelecimento comercial e eliminam o risco de inadim-

plência, pois são vendas garantidas, isentas, inclusive, do perigo de se re-

ceber dinheiro falsificado ou cheque sem fundos.

O cartão favorece o planejamento financeiro da empresa varejista pela 

regularidade dos depósitos e pode funcionar como atrativo para atrair 

mais clientes. Estes, por sua vez, ganham em segurança e podem aprovei-

tar oportunidades mesmo quando desprevenidos de numerário. 

Tudo isto posto é preciso lembrar, também, que se o dinheiro de plás-

tico veio para ficar, ele não substitui outras formas de pagamento. Para 

pessoas menos favorecidas ou ainda não acostumadas com avanços tec-

nológicos, notas e moedas são, muitas vezes, o único meio disponível. 

COMÉRCIO E LIBERDADE 
SÃO INSEPARÁVEIS

Por Abram Szajman(*)
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Como o comerciante, pelas razões ex-

postas, é levado a aceitar os diferentes 

meios de pagamento, surge a questão 

do preço a ser praticado em relação a 

cada um deles. No século passado, uma 

infeliz resolução do Conselho Nacio-

nal de Defesa do Consumidor, de 1989, 

proibiu o varejista de diferenciar o preço 

da venda quando o pagamento ocorres-

se com cartão. 

Mesmo naqueles tempos tenebrosos 

em que a inflação chegou a atingir 80% 

ao mês, o efeito da medida que visava 

proteger o consumidor foi prejudicial a 

este: os preços acabaram unificados pe-

los valores cobrados no cartão, então cer-

ca de 20% mais elevados. 

A medida, equivocada e tornada ab-

solutamente anacrônica em razão da 

estabilidade de preços proporcionada 

pelo Plano Real, permanece inexplica-

velmente até hoje em vigor. Evoca o que 

ocorreu em passado remoto, quando um 

imposto emergencial instituído na dé-

cada de 1750 pelo Marquês de Pombal, 

para financiar a reconstrução de Lisboa 

destruída por um terremoto, continua-

va a ser cobrado no Brasil às vésperas da 

proclamação da República.  

Os efeitos nefastos da proibição sal-

tam à vista. O primeiro deles é o en-

gessamento do comerciante, que deve 

ser livre para gerir o negócio e praticar 

preços compatíveis com seus custos 

ou, ainda, para estabelecer parcerias e 

promoções em relação a este ou aquele 

produto ou serviço e respectivas formas 

de pagamento. 

Como se sabe, as administradoras de 

cartão cobram taxas por vezes elevadas 

e estabelecem prazos dilatados para o 

reembolso ao varejista. Caso este preci-

se do dinheiro de imediato, terá de arcar 

com juros, cada vez mais elevados na 

presente conjuntura do País. Outro custo 

a ser considerado é o aluguel da máqui-

na para o uso do cartão.

Assim, será o consumidor o principal 

beneficiado caso a cobrança volte a ser 

diferenciada, permitindo ao lojista dar 

descontos para o pagamento em dinhei-

ro vivo, que não implica nos custos já ci-

tados para a modalidade cartão.

Em resumo, caso seja aprovado o pro-

jeto de decreto legislativo que tramita 

no Senado para acabar com essa absur-

da proibição, o Brasil terá eliminado mais 

uma ingerência indevida, que ignora um 

princípio básico: comércio e liberdade 

são irmãos siameses, inseparáveis. O ar-

gumento contrário que se esboça, sobre 

a possibilidade de aumentarem os assal-

tos, é risível, pois o drama da segurança 

pública ultrapassa a questão de se ter 

mais ou menos dinheiro na mão. Que o 

diga quem já sofreu sequestro relâmpa-

go ou teve o cartão clonado.                  

* Abram Szajman é presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), 
entidade que gere o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) no Estado



TURISMO EM NÚMEROS     |     PÁG.38     |     EDIÇÃO 96

G
ES
TÃ

O

A lei exige a contratação de determinado número de deficientes

 físicos, de acordo com o porte da empresa. Muitos já estão 

integrados ao mercado de trabalho e desempenham com seriedade 

suas funções. No Turismo não é diferente. Grandes empresas 

apostam no desempenho desses profissionais e facilitam sua 

inclusão no mercado. A deputada Mara Gabrilli reclama de uma 

visão equivocada e preconceituosa de que o trabalhador com 

deficiência é pouco representativo para a economia nacional

Por Camila Vasconcellos

TURISMO ABRE SUAS PORTAS 
PARA OS DEFICIENTES
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a construção de uma carreira e o 

direito de receber um salário por 

meio de suas capacidades.

No entanto, de acordo com o 

Conade (Conselho Nacional dos 

Direitos das Pessoas Portadoras de 

Deficiência Física), essa obrigação 

não resolve todos os problemas. 

Ainda há obstáculos morais ou 

de acessibilidade no local de tra-

balho: em muitas empresas é di-

fícil acessar todo o ambiente – as 

portas são estreitas e, quando há 

rampas, em geral estão em desa-

cordo com a norma da ABNT; além 

disso, dificuldade de comunicação 

com pessoas cegas e surdas e ou-

tros obstáculos complicam ou até 

impedem que os deficientes cir-

culem livremente pelo ambiente 

em que trabalham. E, por fim, eles 

percebem quando há preconceito 

por parte de colegas.

Criado para que essa popula-

ção possa tomar parte do pro-

cesso de definição, planejamento 

e avaliação das políticas desti-

nadas à pessoa com deficiência, 

por meio da articulação e diálo-

go com as demais instâncias de 

controle social e os gestores da 

administração pública direta e 

indireta, o Conade faz parte da 

Secretaria Nacional de Promoção 

dos Direitos da Pessoa com Defi-

ciência, órgão integrante da Se-

Aprovada em 2004, a Lei de 

Inclusão Social obriga empresas 

com mais de cem funcionários a 

preencher parte de suas vagas 

com pessoas portadoras de defi-

ciência física (PCDs). As porcen-

tagens são de 2% para empresas 

com 100 a 200 funcionários; 3% 

para aquelas que possuem de 201 

a 500 trabalhadores; 4% de 501 a 

1000 colaboradores contratados; 

e 5% para as que possuem quadro 

com mais de 1001 funcionários.

A medida procura valorizar o 

deficiente com a inclusão no mer-

cado de trabalho e aumentar sua 

autoestima, levando-o a viver de 

forma mais independente. Antes 

da lei, talvez ele não vislumbrasse 
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tas pessoas se, antes de chegar ao 

mercado de trabalho, elas não ti-

veram acesso à reabilitação e edu-

cação porque não conseguiam 

sair de casa pela falta de acessi-

bilidade. Outra coisa que deve 

ser pensada é que, para chegar 

ao local de trabalho, essas pesso-

as passam por outros obstáculos: 

falta de acessibilidade nas cal-

çadas, no transporte público, só 

para citar alguns”. E assim nasce, 

e não por acaso, o grande gargalo 

da qualificação: “As empresas não 

contratam porque alegam a falta 

de capacitação. Mas, sem oportu-

nidades, como estas pessoas con-

seguirão se capacitar?”

cretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República. Ele atua 

na articulação e coordenação das 

políticas públicas voltadas para as 

pessoas com deficiência.

De acordo com o levantamento 

do Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística (IBGE) de 2010, o 

Brasil possui mais de 45 milhões 

de pessoas com algum tipo de de-

ficiência, ou 23% do total de habi-

tantes do País.

Para a deputada federal Mara 

Gabrilli, a questão do mercado de 

trabalho da pessoa com deficiên-

cia precisa ser analisada por vários 

ângulos: “Não basta, por exemplo, 

ofertar vagas de emprego para es-
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Airways, American Airlines, a 

rede Ibis, o Costão do Santinho, 

Novotel Hotels, CVC e Azul Linhas 

Aéreas são apenas algumas das 

grandes contratantes.

E nas Agências de Viagens não 

é diferente. Estão todas obriga-

das a cumprir a cota determinada 

pela Lei nº 8.213/91. Nada mais 

justo, há espaço para todos.

Para a CVC, por exemplo, a con-

tratação de PCDs ocorre da forma 

mais natural possível, uma vez 

que esses profissionais têm capa-

cidade de se adaptar ao trabalho 

diário tanto quanto um profissio-

A LEI APLICADA AOS 
SETORES DA ECONOMIA

Em alguns setores ou ativida-

des, como os que exigem aptidão 

física ou podem ser considerados 

mais perigosos do que outros, o 

Conade e a Secretaria Especial 

de Direitos Humanos propõem 

às empresas que incluam os de-

ficientes, de maneira satisfatória, 

em funções administrativas, ou 

após curso preparatório. 

No Turismo as empresas já 

estão estabelecidas em relação a 

esta obrigatoriedade e percebem 

no deficiente uma mão de obra 

mais que competente para o 

trabalho necessário. Gol, British 
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nal sem deficiência. Através do RH 

da CVC é feito um trabalho com as 

áreas e seus gestores com o objeti-

vo de elevar o nível de conscienti-

zação da necessidade não somen-

te da contratação, mas também 

do acompanhamento e desenvol-

vimento, além da retenção destes 

profissionais.

“Precisamos valorizar a diver-

sidade e promover a igualdade 

de oportunidades, visando ao de-

senvolvimento e ao potencial de 

todos os profissionais, sejam eles 

portadores de deficiência ou não. 

É fundamental respeitar a defici-

ência e a limitação de cada um”, 

informa Priscila Bures, gerente de 

Comunicação Corporativa e As-

sessoria. Por isso, a empresa está 

preparada também estrutural-

mente para receber os deficientes, 

com rampas de acesso, banheiros 

adaptados, corrimão nas escadas e 

espaços de trabalho acessíveis. 

Mara Gabrilli diz que os empre-

sários brasileiros precisam apostar 

mais neste mercado e investir no 

potencial da pessoa com deficiên-

cia. A Lei de Cotas tornou possível 

o acesso ao mercado de trabalho 

das pessoas com deficiência. Po-

rém, para garantir que funcione e 

seja bem aplicada, é preciso fisca-

lizar o seu cumprimento, além de 

um programa de qualificação pro-

fissional: “A lei protege e incentiva 

a inclusão, mas ainda não é plena-

mente cumprida. De acordo com 

dados da Relação Anual de Infor-

mações Sociais - RAIS, das mais de 

45 mil empresas com 100 ou mais 

empregados no Brasil, apenas 

3.800 - pouco mais de 8% do total 

- cumpriam a cota de contratação 

de pessoas com deficiência no fim 

de 2011. É preciso aumentar a fis-

calização e investir na capacitação 

do profissional com deficiência. E, 

quanto a este tipo de investimen-

to, ainda estamos atrasados, uma 

vez que todas essas questões es-

barram na Educação, área carente 

de investimentos no País”, lamen-

ta Mara.

De acordo com a RAIS, do Mi-
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nistério do Trabalho e Emprego, 

357,8 mil vínculos empregatícios 

foram declarados como PCD em 

2013, o que corresponde a 0,73% 

do total de empregos formais no 

País – ou mais 27,5 mil vagas ocu-

padas em relação a 2012. O dado 

sinaliza uma relativa estabilidade 

quando comparado com o resul-

tado registrado de 2012, quando 

0,70% de todos os empregos na-

cionais eram ocupados por PCDs.

VAGAS E CONTRATAÇÃO

Ainda de acordo com a CVC, 

a maioria dos PCDs está alocada 

em atividades na matriz, mas há 

profissionais exercendo funções 

também nas lojas. “Eles ocupam 

cargos administrativos e opera-

cionais e possuem salário fixo e 

benefícios compatíveis aos de-

mais profissionais - não fazemos 

distinções”, esclarece Priscila.

A contratação de PCDs é um de-

safio para a maioria das empresas, 

uma vez que a oferta de trabalho 

para estes profissionais é grande e 

a mão de obra escassa. Mas a uti-

lização de diversos recursos para 

divulgação das oportunidades é 

uma das políticas da empresa, que 

realiza captação em bancos de 

currículos, anúncios em jornais, 

campanhas internas e parcerias 

com diversas instituições.

“Não só no setor de turismo, 

como em qualquer outro, é im-

portante que seja feito uma aná-

lise pelo RH para verificar as ca-

racterísticas de cada pessoa e 

a função mais adequada a elas. 

Infelizmente, o Brasil ainda des-

perdiça o enorme potencial que 

possui de aprender com a diversi-

dade. O foco na contratação con-

tinua sendo a deficiência, quando 

deveria ser a potencialidade da 

pessoa. Ainda existe a visão equi-

vocada e preconceituosa de que 

o trabalhador com deficiência é 

pouco representativo para eco-

nomia nacional”, conclui Mara.
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Comprei uma passagem pelo site da Gol para minha mãe e 

um dia depois ela me disse que não poderia mais ir viajar, e me 

perguntou se eu poderia cancelar a passagem. Com dez dias de 

antecedência da data da viagem, eu imaginei que não haveria 

problema nenhum. E de fato não houve problema para cancelar a 

passagem, o que houve foi uma falta de noção da Gol.

Eles me disseram que eu tenho que pagar R$ 130 como taxa 

de cancelamento e que eu não teria meu dinheiro de volta, ele 

ficaria apenas como crédito no site para uma futura compra na 

Gol. Quê????????

Eu questionei a atendente dizendo que isso era um absurdo, 

que eu queria o meu dinheiro de volta e não ia pagar nada. Ela 

me informou que essas são as regras da empresa. Sim, o proble-

ma é que as regras da empresa foram criadas pela empresa. Se 

GOL
Por Fábio Porchat  (*)
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as regras da empresa dissessem 

que eu teria que sair nu pela Ave-

nida Paulista num domingo à tar-

de eu teria que sair nu? Houve um 

silêncio. E daí que essas são as re-

gras da empresa? Eu não concordo 

com algumas regras da empresa. 

Percebe-se, inclusive, que algumas 

regras da empresa são meio bur-

ras. E as regras do consumidor? Eu, 

Fábio, também tenho umas regras 

minhas. Uma das regras que eu 

tenho é que, se eu não concordar 

com a empresa Gol, eu posso pegar 

um computador da lojinha da Gol 

lá no aeroporto de Congonhas. Ok? 

Não? Ué, mas são regras da minha 

empresa, a Fábio Porchat Ltda. E 

agora? Por que que a sua regra vale 

e a minha não? Por que que você 

pode roubar o meu dinheiro e eu 

não posso roubar o seu computa-

dor? Deixa, aí fica elas por elas. O 

cliente tem sempre razão, menos 

os clientes Gol. Talvez o slogan da 

Gol seja: o cliente tem sempre ra-

zão em seguir as regras da Gol. E 

eu ainda tenho que pagar pra eles 

cancelarem minha passagem.

Quando a aeronave tem falha 

e meu voo é cancelado, eles não 

me pagam R$ 130. Ué, por quê? 

Foi um cancelamento também. 

Pior até, porque nem me avisaram 

com antecedência, eu nem pude 

me programar para não perder 

meu precioso tempo, esperando 

na agradável sala de espera do 

aeroporto.

Eu tô cansado dessas regras 

dessas empresas que só são boas 

para elas. Elas não compreendem 

o meu lado, mas eu sou obrigado 

a compreender o lado delas. Falar 

que as empresas não respeitam o 

consumidor é chover no molhado, 

mas a empresa que quer sacanear o 

consumidor, essa já é mais novida-

de. Um upgrade que eles tiveram e 

nem precisaram gastar milhas pra 

isso. Mas, no fundo, eu fiquei feliz 

em acumular créditos para minha 

próxima viagem da Gol, porque eu 

tô mesmo precisando de um com-

putador novo lá pra casa.

* Fábio Porchat é ator e roteirista. Este artigo foi publicado pelo O Estado de S. Paulo no dia 7 de setembro de 2014
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BRASIL, BOM LUGAR 
PARA FUGIR DO INFERNO

O Agente de Viagens pode indicar canto de passarinhos, bolo 

quentinho e um cafezinho moído na hora ali na fazenda. Ou 

recomendar a adrenalina de uma corrida de motocross ou 

do salto de para-quedas.  Depende do perfil do cliente. O 

importante é ajudar a fugir dessa loucura das grandes cidades 

para relaxar, nem que seja apenas num fim de semana.

 E não há melhor lugar para isso do que o Brasil. O Ecoturismo 

e o Turismo de Aventura estão em alta: portanto, ponha mais 

lucro em seu portfólio

Por Camila Vasconcellos
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do que um congestionamento.

Ecoturismo e Turismo de Aven-

tura são fundamentais, diferen-

ciais competitivos e agregam va-

lor aos destinos, afirma Douglas 

Simões, presidente da Associação 

Brasileira das Empresas de Eco-

turismo e Turismo de Aventura – 

ABETA.

O Brasil é o país com a maior 

diversidade de ecossistemas do 

mundo e geografia diferenciada 

de região para região. Não existe 

no mundo um país que gere tan-

tas condições de exploração de 

recursos naturais de forma sus-

tentável para o turismo como o 

Brasil.

É uma fábrica de estresse essa 

convivência diária com o infer-

no do trânsito, o medo constan-

te de assalto, tanto barulho, falta 

de respeito e poluição ao mesmo 

tempo. Vez ou outra é preciso 

fugir de tudo isso, correr para al-

gum lugar mais calmo e recarre-

gar as baterias. 

E a passagem dessa rotina à 

beira de um ataque de nervos 

para a paz do meio do mato exi-

ge a intermediação e a sabedoria 

de um Agente de Viagem, o mais 

indicado para receitar momentos 

de silêncio e relaxamento para 

seus clientes. Ou, talvez, de novas 

aventuras, bem mais agradáveis 
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Primeiro, deve-se explicar a 

diferença entre Ecoturismo e Tu-

rismo de Aventura. Neste caso, a 

atividade busca muitas vezes o 

perigo, os desafios, riscos calcu-

lados, com a intenção de testar 

limites. Enfim, é a busca de fortes 

emoções tendo a natureza como 

cenário.  

O enfoque muda no Ecoturis-

mo: aqui é a busca pela paisagem, 

pela contemplação, com uma in-

teração entre o visitante e o meio 

natural e humano – geralmente a 

população local participa dos ser-

viços prestados aos turistas. Por 

isso, a preservação do meio am-

biente vem antes de outras ativi-

dades. Importante aqui é conser-

var a natureza e a própria vida. 

Simões define bem: “A natu-

reza é a matéria-prima do nosso 

trabalho. Sem ela não existem as 

atividades de ecoturismo e turis-

mo de aventura. Temos total pre-

ocupação com o meio ambiente. 

Um exemplo é a nossa campanha 

“Parques Pedem Socorro”, que 

ainda está ativa. O objetivo é de-

volver às áreas de conservação e 

aos parques o seu real propósito 

de preservar a natureza e os ecos-

sistemas, proteger a biodiversida-

de natural, promover educação e 

recreação e, consequentemente, 

fortalecer o turismo brasileiro”.

Dentro desse espírito, o perfil 

do cliente vai determinar o me-

lhor destino a indicar. Fato é que a 

necessidade do restabelecimento 

Chapada dos Veadeiros - GO
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A quantidade cresceu 43%, o 

que exigiu a contratação de no-

vos funcionários. O resultado foi 

aumento de 35% no número de 

pessoas trabalhando no setor. 

Segundo o estudo, cada turista 

tem um ticket médio de R$ 375 

no segmento. Algo que movi-

menta e reforça a economia do 

País.

O professor Jota Marincek, 

consultor em ecoturismo e sócio-

-fundador da empresa Venturas 

Viagens e Turismo, que atua no 

mercado desde 1987, confirma 

a tendência: Tivemos um cres-

cimento expressivo, da ordem 

físico e emocional, nas férias ou 

mesmo aos finais de semana e fe-

riados, tem levado turistas a viajar 

cada vez mais para regiões onde 

o contato com a natureza e os há-

bitos simples de seus habitantes 

e sua cultura sejam possíveis.

O segmento tem crescido mui-

to, segundo um estudo da ABETA 

em parceria com o Ministério do 

Turismo: a modalidade Aventu-

ra movimentou R$ 491 milhões 

em 2009, quando era praticado 

por 4,4 milhões de turistas no 

País. De acordo com Simões, o 

número de Agências de Viagens, 

Operadoras  Turísticas e pesso-

as trabalhando no segmento de 

ecoturismo e turismo de aventu-

ra aumentou consideravelmente 

nos últimos anos:

— Dados prévios de uma pes-

quisa realizada pela associação 

entre seus associados mostram 

que 62% atingiram um cresci-

mento significativo em um ano 

e 71% têm uma expectativa ain-

da maior de evolução em 2014. 

Não temos um número exato de 

turistas que praticam turismo 

de aventura e ecoturismo, mas o 

que a ABETA pode garantir é que 

o viajante brasileiro e estrangei-

ro procura cada vez mais ativida-

des relacionadas ao segmento. 
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perceptível o aumento anual de 

visitantes estrangeiros. Embora 

não tenha dados gerais oficiais, 

posso afirmar que atualmente 

o destino já recebe mais estran-

geiros do que brasileiros nos 

meses de agosto e setembro. As 

atividades mais procuradas são 

caminhadas de longa duração 

(trekking) nas Chapadas e obser-

vação de fauna (animais no pan-

tanal e pássaros na Amazônia).

Para todos os turistas, entre as 

atividades preferidas, encontram-

-se observação de fauna, flora e 

formações geológicas; visitas a 

cavernas (espeleoturismo); ob-

servação astronômica; mergulho 

livre; caminhadas; trilhas inter-

pretativas; e os conhecidos safá-

ris fotográficos.

Não basta que o Brasil tenha 

a natureza exuberante e locais 

incríveis para esse tipo de ativi-

dade. É preciso ter uma boa in-

fraestrutura para receber os vi-

sitantes. Além disso, a calma e o 

ambiente contemplativo atraem 

também muitos deficientes físi-

cos ou pessoas com mobilidade 

reduzida, informa Simões: 

— Outra bandeira defendida 

pela entidade e por seus associa-

dos é que a vida ao ar livre está 

disponível e deve ser aproveitada 

de 35% ao ano, nos últimos dois 

anos, mas credito esse aumento, 

sobretudo, a investimentos reali-

zados na ampliação do quadro de 

funcionários, promoção, diversifi-

cação de produtos e capacitação 

da equipe.

  Marincek percebeu também o 

aumento da procura dessas ativi-

dades no Brasil por parte dos es-

trangeiros:

— Vir para o Brasil já é consi-

derado uma grande aventura, um 

destino exótico pelos turistas eu-

ropeus e americanos. Temos es-

critório local em Lençóis, na Cha-

pada Diamantina, desde 1999, e é 
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por todos. Por isso, além de ofe-

recer toda estrutura, nós também 

temos total preocupação com a 

segurança, que é fundamental 

durante a atividade. O programa 

Aventura Segura é um exemplo 

dessa preocupação, (ver boxe).   

Inicialmente, o Ecoturismo 

contemplava duas ramificações: 

o Turismo de Aventura e o Turis-

mo Rural. Mas, já consolidadas, 

ambas possuem características 

estruturais e mercadológicas pró-

prias. Os turistas que as procura-

ram já sabem o que querem. 
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TURISMO DE AVENTURA

O Turismo de Aventura com-

preende os movimentos turís-

ticos (deslocamento, hospeda-

gem, alimentação, entre outros) 

decorrentes da prática dessas 

atividades. Ou seja, experiên-

cias físicas e sensoriais na terra, 

na água ou no ar, que envolvem 

desafios e podem proporcionar 

sentimentos diversos como liber-

dade, prazer e superação. Nesse 

caso se encaixam espeleologia 

(exploração de cavernas), cacho-

eirismo, excursionismo, caminha-
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das, trekking e hikking, rallies 

(classe turismo), bung jump, rope 

swing (pêndulo com corda), ca-

valgada, orientação (caminhada 

e corrida), canionismo (rapel), ti-

rolesa, montanhismo (escalada), 

ciclismo, mountain bike (ciclotu-

rismo), turismo fora-de-estrada 

(em veículos 4x4 ou bugues), ar-

vorismo, motocross, sand board 

(prancha na areia), caiaque, surfe, 

mergulho, vela, acqua rider, boia-

-cross, rafting, outrigger (canoa 

havaiana), canoa, windsurf, mo-

rey-boogie (body boarding) para-

-quedismo, sky-surf, base jump, 

asa-delta, parapente, balonismo, 

ultraleve.

O Agente de Viagens deve re-

dobrar sua atenção na contrata-

ção de fornecedores e prestado-

res de serviços, observar de que 

maneira trabalham e qual seu 

comprometimento com a segu-

rança. Recomenda-se cautela 

em razão da responsabilidade 

solidária.  

TURISMO RURAL

Construído com uma alma ri-

quíssima, o cenário rural do Brasil 

atrai cada vez mais turistas que 

buscam simplicidade, liberdade, 

o resgate de memórias da infân-

cia ou, até mesmo, transferir lem-

branças de riquezas do campo 

para seus filhos.  

Elas são marcadas pelas his-

tórias de café, leite, ouro e pelas 

andanças dos tropeiros na Região 

Sudeste; a religiosidade, as procis-

sões e arraiás, o pescado, as mu-

lheres rendeiras, os engenhos e as 

fazendas de camarão do Nordeste; 

os rios, matas, as comunidades in-

dígenas e ribeirinhas, e o extrativis-

mo do Norte; a cultura pantaneira, 

a força da agropecuária e a vasti-

dão do Cerrado na Região Centro-

Cavalgada em grupo

-quedismo, sky-surf, base jump, 

asa-delta, parapente, balonismo, 

ultraleve.

O Agente de Viagens deve re-

dobrar sua atenção na contrata-

ção de fornecedores e prestado-

res de serviços, observar de que 

maneira trabalham e qual seu 

comprometimento com a segu-

rança. Recomenda-se cautela 

em razão da responsabilidade 

solidária.  
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-Oeste; a alegria dos imigrantes 

italianos, os vinhos, geléias e em-

butidos da Região Sul. As fazendas 

históricas convidam ainda o turista 

à vivência de seu cotidiano: arar a 

terra, colher os alimentos na hora 

para serem cozidos no fogão à le-

nha; acordar com o canto do galo 

e sair para manejar os animais, 

entre outras tradições típicas do 

meio rural – cada vez mais desco-

nhecidas das crianças das médias 

e grandes cidades. 

Além disso, essas propriedades 

oferecem aconchego, tranquilida-

de e descanso, regados ao canto 

dos pássaros, cavalgadas, bolo 

quentinho, queijo fresco e um ca-

fezinho moído na hora. Também 

resgatam a boa prosa, a moda de 

viola e a cachaça do alambique 

que fica “logo ali”. 

OS DESTINOS

Segundo Douglas Simões, não 

existe país com tantas condições 

de exploração de recursos natu-

rais de forma sustentável para o 

turismo como o Brasil: “Possuímos 

a maior diversidade de ecossiste-

mas do mundo e geografia dife-

renciada de região para região, o 

que torna difícil pontuar quais as 

principais cidades desta modali-

dade turística. Cada lugar tem o 

seu valor expressivo e atividades 

dentro de sua particularidade”.

No entanto, um levantamento 

do Ministério do Turismo de 2009, 

sobre hábitos de consumo dos tu-

ristas, mostrou que 66,8% viajam 

aos finais de semana ou feriados 

prolongados. Por isso, os Agen-

tes de Viagens podem procurar 

e indicar a seus clientes destinos 

próximos à suas residências para 

viagens de dois a quatro dias.

Mas, para quem quer oferecer 

um portfólio ampliado de desti-

nos a seus clientes, relacionamos 

algumas cidades e regiões no Es-

tado de São Paulo e no restante 

do País.

SÃO PAULO

Boituva: fica na Região Metropo-

litana de Sorocaba, a 122 km da 

Capital, e é reconhecida interna-
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cionalmente como o maior cen-

tro de para-quedismo da Améri-

ca Latina. Principais atividades: 

para-quedismo e balonismo.

Brotas: a capital do turismo de 

aventura, apesar de historica-

mente ter seu desenvolvimento 

econômico baseado no cultivo 

do café. Internacionalmente re-

conhecida por ter se especializa-

do nessa modalidade turística, é 

palco para a prática das mais di-

versas atividades, como rafting, 

canoagem, rapel, tirolesa, arvoris-

mo, boia-cross, passeios em qua-

driciclos, cachoeirismo, mountain 

bike, caiaque, passeios em veícu-

los off-road e muitos outros.

Iporanga – abriga centenas de 

cavernas e inúmeras cachoei-

ras, cortadas por rios magníficos, 

como o Ribeira de Iguape e o 

Betari – é conhecida como a Ca-

pital das Cavernas. Atualmente, 

possui mais de 80% de seu terri-

tório recoberto por Mata Atlânti-

ca em estado original. Iporanga 

não possui nenhuma indústria ou 

fábrica e a população vive basi-

camente do turismo e meios de 

hospedagens. Principais ativida-

des: espeleologia, rapel, trekking, 

boia cross e mountain bike.

Brotas - SP

Boituva - SP

Iporanga - SP
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Itapetininga: Distante a 180 qui-

lômetros da Capital, Itapetininga 

é uma ótima opção de viagem 

para toda família e proporciona 

momentos de descanso e diver-

são tanto no meio cultural quan-

to natural. O nome da cidade tem 

origem tupi-guarani e significa 

algo como laje seca ou enxuta. 

Com forte potencial turístico na 

área rural, o município possui 

fazendas com produtividade di-

versificada e reais condições de 

atrair turistas, principalmente das 

grandes metrópoles que procu-

ram locais de descanso e contato 

com a natureza. Principais ativi-

dades: trilhas ecológicas, cacho-

eiras, passeios por nascentes e 

mata preservada, cavalgadas e 

circuito pela rota dos tropeiros.

Socorro: destino considerado 

pelo MTur como Referência em 

Turismo de Aventura Especial, So-

corro fica a 132 km de São Paulo, 

às margens do rio do Peixe, na 

Serra da Mantiqueira, e possui re-

levo recortado e clima ameno. Ca-

sarões históricos, balneário, mi-

rantes e cachoeiras possibilitam 

um roteiro muito interessante. 

São inúmeras as recreações ofe-

recidas; afinal, esta cidade é pio-

neira em atividades para pessoas 

com deficiência ou mobilidade 

reduzida, em turismo rural - com 

cavalgadas, passeios de charrete 

e pesca esportiva -, e no turismo 

de aventura, com rapel, rafting, ti-

rolesa, acqua ride e outras.
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Socorro - SP

Acessibilidade | Socorro - SP
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zais ganham atenção especial, além de 

passeios por cachoeiras, bosques, trilhas, 

e cavalgadas.

Venda Nova do Imigrante/ES: referên-

cia em agroturismo, modalidade rural 

que associa a vivência do cotidiano agrí-

cola ao lazer, à visitação e à valorização 

do meio ambiente. O município capixa-

ba começou a desenvolver o Agroturis-

mo em 1987, quando a atividade nem 

tinha nome no Brasil. Principais ativida-

des: caminhada, cachoeirismo, observa-

ção da flora e fauna e voo livre.

REGIÃO SUDESTE

Serra das Araras/RJ: é o distrito 

ecológico de Petrópolis, no Rio 

de Janeiro. A apenas cinco minu-

tos de Itaipava e noventa minu-

tos do Rio de Janeiro, Araras é o 

destino turístico mais procurado 

da serra fluminense pelos que 

buscam tranquilidade e harmo-

nia com a natureza. Principais 

atividades: cavalgada, rafting, 

arvorismo, rapel e tirolesa.

Vassouras/RJ: “Princesinha do 

Café”, título atribuído à cidade em 

meados do século XVIII, Vassouras 

ganhou importância e hoje reme-

te os turistas à história do Ciclo do 

Café, período em que a produção 

e exportação do grão constituiu a 

base principal da economia do Es-

tado. Principais atividades: sua lis-

ta de atrativos naturais e culturais 

é extensa, mas as muitas fazendas 

que pararam no tempo dos cafe-

Fazenda Cachoeira Grande - Vassouras - RJ
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VIDA AO AR LIVRE E COM
SEGURANÇA PARA TODOS

Uma das bandeiras da ABETA e de seus 
associados é de que a vida ao ar livre 
está disponível e deve ser aproveitada 
por todos. Mas segurança é fundamen-
tal – daí a criação do programa Aven-
tura Segura, conduzido pela Associa-
ção em parceria com o Ministério do 
Turismo e o SEBRAE. Quase cinco mil 
profissionais já foram formados com 
o objetivo de organizar, normatizar e 
promover a preocupação e a acessibi-
lidade no segmento. Além disso, o pro-
grama obedece a 32 Normas Técnicas 
da ABNT para o ecoturismo e turismo 
de aventura – que, inclusive, serviram 
de referência para a criação de Nor-
mas Internacionais para o setor. No site
turismoacessivel.gov.br do Ministério 
do Turismo, é possível avaliar e con-
sultar a acessibilidade de pontos turís-
ticos, hotéis, restaurantes, parques e 
atrações turísticas.
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REGIÃO SUL

Lages/SC: maior município em 

extensão territorial de Santa Ca-

tarina, Lages é conhecida nacio-

nalmente como a Capital do Tu-

rismo Rural e a Terra da Festa do 

Pinhão. Anualmente, mais de 50 

mil pessoas visitam suas fazendas 

e pontos turísticos para apreciar 

sua paisagem. Durante o inverno, 

quando o frio é intenso, ocorrem 

seguidas geadas e até ocasional-

mente neve, cobrindo os campos 

de branco. Principais atividades: 

trekking, cavalgada, visitação a tí-

picas fazendas serranas. A região 

também possui parques de aven-

tura, que oferecem punk jump 

(pêndulo radical), quadriciclo, ar-

vorismo para crianças, tirolesa, es-

calada e rapel.

Santa Rosa de Lima/SC: municí-

pio com pouco mais de dois mil 

habitantes, Santa Rosa de Lima 

seria uma pequena comunidade 

rural como tantas outras, se não 
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fosse o avançado projeto de agro-

ecologia (produção agrícola sem 

uso de agrotóxicos) e o agroturis-

mo que desenvolve, com reconhe-

cimento internacional. A cidade é 

a única do Brasil e da América La-

tina a figurar no guia da “Accueil 

Paysan” (Acolhida Camponesa), 

entidade francesa de divulgação 

do agroturismo. Principais ativida-

des: roteiros por propriedades das 

culturas alemã e italiana, que ofe-

recem fogão à lenha, café colonial 

e outras delícias da culinária local, 

além do convívio com agriculto-

res, cachoeirismo, observação da 

fauna e flora, trilhas na mata, pes-

ca, trekking, rafting e cicloturismo.

Bento Gonçalves/RS: em razão da 

formação geológica rica em vales, 

canyons, rios, cachoeiras, cavernas 

e túneis, Bento Gonçalves ofere-

ce um cenário privilegiado para a 

prática do turismo de aventura e 

rural. Principais atividades: canyo-

ning, cascading, escalada, jeep 

aventura, pêndulo, rapel, moun-

tain bike, tirolesa, trekking, rotas 

por fazendas de imigrantes italia-

nos e vinícolas. 

Gramado/RS: entre os destinos 

mais desejados do Brasil, Gramado 

encanta com suas ruas floridas, ar-

quitetura graciosa e a hospitalida-

de de seus habitantes. O aconche-

go da lareira e do vinho no inverno, 

a alegria e o colorido das flores na 

primavera e a energia do verão, 

além do prestigiado Festival de 

Cinema, fazem de Gramado uma 

cidade que mais parece um poe-

ma. Principais atividades: rafting, 

cavalgada, rapel, trekking, roteiros 

de agroturismo pelas colônias dos 

descendentes dos primeiros colo-

nizadores da região, de influência 

alemã e italiana.

Lages - SC

Bento Gonçalves - RS
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Lençóis - BA

Chapada Diamantina - BA
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principais produtos da época, do 

Recife para o Interior do Estado. 

Como a navegação pelo rio Ipo-

juca era difícil, os comerciantes 

eram obrigados a fazer paradas 

estratégicas para evitar também 

que o gado perdesse peso. Refe-

rência maior entre os municípios 

do Interior, leva a fama de ser a 

Suíça do Agreste pernambuca-

no, já que mistura a temperatura 

amena a trilhas e planaltos, ga-

dos e cavalos, fondues e carto-

las (doce com banana frita, fatia 

generosa de queijo manteiga e 

açúcar e canela pulverizados). Na 

Serra das Russas, numa altitude 

de quase 450 metros, é o princi-

pal atrativo para quem quer fu-

REGIÃO NORDESTE

Chapada Diamantina/BA: uma 

região de serras no centro da 

Bahia, onde nascem quase todos 

os rios das bacias do Paraguaçu, 

do Jacuípe e do Rio de Contas. 

Essas correntes de águas brotam 

nos cumes e deslizam pelo relevo 

em belos riachos, despencam em 

borbulhantes cachoeiras e for-

mam transparentes piscinas na-

turais. Principais atividades: raf-

ting, rapel, tirolesa, exploração 

de cavernas, trilhas e outras.

Gravatá/PE: município pernam-

bucano, a 84 km da capital Re-

cife, teve origem numa fazenda 

que servia de hospedagem para 

os viajantes que comercializa-

vam o açúcar e a carne bovina, 
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gir do calor do Recife. Principais 

atividades: pescaria, cavalgada, 

vivência com os costumes e apre-

ciação da culinária típica.

Lençóis/BA: Construída nos tem-

pos áureos do garimpo na região, 

numa época de muita riqueza, 

Lençóis era conhecida como a Ca-

pital do Diamante. Tombada pelo 

Patrimônio Histórico Nacional 

desde 1973, a cidade preserva o 

casario colonial do final do século 

XIX. Com o término da mineração 

e a criação do Parque Nacional 

da Chapada Diamantina, o turis-

mo tornou-se uma nova fonte de 

desenvolvimento para a região. 

Principal destino da Chapada Dia-

mantina, Lençóis é considerado 

Destino Referência em Turismo 

de Aventura pelo MTur. Principais 

atividades: caminhadas, montain 

bike, passeio de off-road (fora de 

estrada), tirolesa, cachoeirismo, 

rapel, entre outras.

DESTINOS REFERÊNCIA EM
SEGMENTOS TURÍSTICOS
O Projeto “Destinos Referência em Seg-
mentos Turísticos” é uma iniciativa do 
Ministério do Turismo em parceria com 
o Instituto Casa Brasil de Cultura – ICBC 
e operacionalizado por várias entidades 
representativas dos segmentos turísti-
cos. Ele tem como objetivo propor e de-
senvolver a gestão do turism o local com 
foco na estratégia de segmentação de 
produtos turísticos. Para começar, foram 
escolhidos dez destinos brasileiros com 
características diferentes, em regiões dis-
tintas. Agora, experiências e práticas de 
sucesso devem ser apresentadas e mul-
tiplicadas para outros destinos e roteiros 
que integram as regiões turísticas do País.
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Chapada dos Veadeiros - GO

Chapada dos Veadeiros - GO

Chapada dos Guimarães - MT

REGIÃO  
CENTRO-OESTE

Chapada dos Guimarães/MT: no Es-

tado do Mato grosso, a Chapada já 

foi considerada o maior município do 

mundo, devido ao seu território an-

terior, com cerca de 270 mil km², que 

deu origem a outras cidades, como 

Alta Floresta, Colíder, Sinop, Nova Bra-

silândia, Paranatinga, entre outros. 

Possui vários pontos turísticos como, 

por exemplo, o Parque Nacional da 

Chapada dos Guimarães, com cacho-

eiras, cavernas, lagoas e trilhas em 

meio a uma natureza típica de cerra-

do. Principais atividades: caminhada, 

boia cross, rapel, cachoeirismo, visitas 

a cavernas, arvorismo, observação da 

flora e fauna, e turismo fora-de-estra-

da (em veículos 4x4).

Chapada dos Veadeiros/GO: região 

de cerrado no Nordeste de Goiás 

que abrange cinco municípios: Alto 

Paraíso, Cavalcante, Colinas do Sul, 

São João D’aliança e Teresina. Com 

paisagens de tirar o fôlego, a Chapa-

da oferece diversos atrativos para os 

turistas amantes da natureza. Princi-

pais atividades: tirolesa, arvorismo, 

rapel, hikking, trekking, mountain 

biking, rafting, boia-cross, cavalga-

das, caminhada, cachoeirismo, e ob-

servação da flora e fauna.
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REGIÃO NORTE

Ilha de Marajó/PA: habitat de 

grande variedade de peixes e 

pássaros, o arquipélago oferece 

muitas atividades em meio à na-

tureza, realizadas nas fazendas, 

como observação de guarás – 

aves típicas de penas vermelhas 

–, a pesca, a focagem de jacarés e 

passeios de barco pelos igarapés. 

Os fãs dos esportes de aventura 

também se divertem na área com 

a prática de caminhadas na selva 

e nos mangues. ilha de Marajó - PA

Santarém - PA

Santarém/PA: eleito pelo Minis-

tério do Turismo como Destino 

Referência em Ecoturismo, San-

tarém é o centro do Polo Tapa-

jós, a principal cidade do Oeste 

do Pará e a segunda mais impor-

tante do Estado. Logo em frente 

à cidade, é possível ver o encon-

tro dos rios Amazonas, com suas 

águas barrentas, e Tapajós, em 

tons esverdeados, que correm 

juntas, por quilômetros, sem se 

misturar; além das cachoeiras, 

lagos e praias formadas ao longo 

do rio Tapajós. Principais ativida-

des: observação da flora e fauna, 

caminhadas, passeios de barco a 
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motor e a remo, visitas às comu-

nidades ribeirinhas extrativistas, 

banhos de rios, visita ou hospe-

dagem nas casas das comunida-

des de seringueiros, mergulho, 

com ou sem a utilização de equi-

pamentos especiais, safáris foto-

gráficos e trilhas interpretativas.

Jalapão/TO: com cachoeiras cris-

talinas, piscinas naturais verde-

esmeralda, chapadões e dunas 

de até 40 m de altura, o Jalapão 

é uma mistura de deserto com 

savana e sua paisagem revela a 

mudança do Cerrado para a Ca-

atinga. Ainda pouco explorada, a 

região é um verdadeiro oásis para 

quem busca turismo de aventura. 

Principais atividades: caminhada, 

rafting, cachoeirismo, observa-

ção da fauna e turismo fora-de-

-estrada (em veículos 4x4). 

Barcelos/AM: considerada pelo 

MTur um Destino Referência em 

Turismo de Pesca, Barcelos ainda é 

pouco conhecido pela maioria dos 

brasileiros, mas já apresenta des-

taque internacional e é considera-

da a capital do peixe ornamental. 

A cidade ainda possui o título de 

Jalapão - TO

SE
G

M
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maior exportadora brasileira – e 

uma das maiores do mundo – des-

tes peixes. Destaque para as varie-

dades conhecidas como cardinal, 

de beleza exótica e brilho inten-

so, e do Acará Disco. Famosa por 

concentrar a maior quantidade de 

tucunarés em seus grandes rios e 

centenas de lagos, Barcelos atrai 

pescadores do mundo todo que 

buscam o tucunaré-açu, que pode 

atingir até um metro de compri-

mento e pesar mais de 14 quilos.

Jalapão - TO

Barcelos -AM
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O JUSTIÇA 
RECONHECE 
INSEGURANÇA DE 
SISTEMA DE CIA. AÉREA

Uma das diversas dificuldades que vá-

rias agências de turismo têm enfrentado 

é a indevida cobrança de passagens emi-

tidas fraudulentamente por terceiros, em 

nome delas, nos inseguros sistemas de 

reservas das transportadoras aéreas.

As agências só tomam conhecimento 

da fraude quando, depois, recebem a fatu-

ra correspondente a tais passagens, e suas 

contestações recebem a resposta de que 

a cobrança é devida, por não detecção de 

problema de segurança no sistema.

Uma delas resolveu levar a questão ao 

Judiciário, documentando vários indícios 

de fraude na emissão, que em vão infor-

mara à companhia aérea, entre outros, 

comunicado posterior desta sobre alte-

ração feita para melhorar a segurança de 

seu sistema1.

Obteve ordem liminar para a cia. aérea 

não informar a pendência às congêneres, 

ou aos órgãos de proteção, nem fosse co-

brada judicialmente, para o que deposi-

tou em Juízo o valor das faturas questio-

nadas.

E a recente e bem fundamentada sen-

tença, a par de confirmar essa liminar, 

reconheceu a insegurança do sistema de 

reservas da cia. aérea e, por isto, julgou in-

devidas as cobranças das passagens emi-

tidas fraudulentamente.

A decisão é recorrível, mas já cita deci-

são em idêntico sentido proferida  pelo Tri-

bunal de Justiça de São Paulo em caso de 

compra de passagem pela internet com 

utilização fraudulenta de login e senha.

Talvez o caso anime outras agências 

de turismo, desde que bem documen-

tadas, a questionar judicialmente co-

branças das cias. aéreas que considerem 

indevidas, o que a maioria não faz por 

dependência comercial.

Joandre Antonio Ferraz, Coordenador Jurídico do Sindetur-SP

Clique e acesse outros artigos e publicações de Joandre Ferraz Advogados Associados

1 ) Processo 0024500-73.2013.8.26.0003, 1ª Vara Cível, Foro Regional do Jabaquara, São Paulo

http://turismoemnumeros.com.br/2012/joandre/joandre-news.html


TURISMO RECEPTIVO 
INTERNACIONAL DO BRASIL: 
PRINCIPAIS EMISSORES 

PRINCIPAIS EMISSORES DE TURISTAS ESTRANGEIROS AO BRASIL1

Conforme já analisado em artigo anterior, 
a grande maioria dos turistas estrangeiros 
recebidos pelo País é oriunda da América do 
Sul (49,7%), Europa (29,1%) e América do 
Norte (12,6%), regiões que juntas compõem 
mais de 90% do total. No início da década 
de 90, a América do Sul chegou a responder 

Dando continuidade ao tema da situação do turismo internacional no receptivo do Brasil, o 
presente artigo se subsidia com resultados da Pesquisa “Caracterização do Turismo Internacio-
nal Receptivo no Brasil 2012”, segmentados pelos dez maiores países emissores de turistas ao 
País nos últimos anos: Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Uruguai, Chile, Paraguai, Itália, 
França, Espanha, e Portugal.

REVISTA TURISMO EM NÚMEROS
EDIÇÃO Nº 96

por cerca de 70% das entradas de turistas 
estrangeiros no Brasil, especialmente pelo 
fluxo de visitantes da Argentina, que histo-
ricamente é o principal emissor ao Brasil e 
que em 1992 explicava quase 50% do fluxo 
da região sul-americana.

Prof. Wilson Abrahão Rabahy 
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 Mais recentemente, particularmente nos 
anos de 2001 e 2002, a Argentina passou por 
uma grave crise econômica, o que obrigou o 
governo a por fi m na paridade do peso com o 
dólar, situação que se mantinha desde 1991. 
Com a moeda desvalorizada e o país em crise, 
as viagens ao exterior tornaram-se bastante 
custosas, o que impactou numa queda na 
emissão de turistas ao exterior, inclusive ao 
Brasil: houve um declínio de 20% nesse fl uxo 
entre 2000 e 2001 e de quase 40% de 2001 a 
2002.

Após esse período, a entrada de turistas 
sul-americanos no Brasil voltou a crescer, 
porém, de forma mais lenta e com oscilações. 
Em dez anos (2002 a 2012), a América do 
Sul registrou um aumento de 11% de sua par-
ticipação no turismo no Brasil, passando de 

38,6% para 49,7%. Em números absolutos, 
representa cerca de 2,82 milhões de visitantes 
em 2012, patamar ainda inferior aos mais de 
três milhões de turistas sul-americanos que o 
País recebeu em 2000. 

Atualmente a Argentina compõe 29,4% do 
total de turistas estrangeiros do País (mais 
de 1,6 milhões de turistas). O Chile teve um 
aumento considerável nos últimos anos, emi-
tindo em 2012 cerca de 250 mil visitantes. No 
entanto, em números relativos, observam-se 
poucas mudanças em sua participação. Já Uru-
guai e Paraguai vêm diminuindo sua importân-
cia no fl uxo turístico ao longo dos anos. 

Os Estados Unidos é atualmente o segundo 
principal emissor de turistas, constituindo 
atualmente 10,3% do fl uxo internacionais ao 
Brasil, que representa mais de 586 mil turistas. 

Gráfico 1 –  Participação dos Continentes no Fluxo de Turistas Internacionais do Brasil.  
  De 1990 - 2012 (%)

Fonte:Anuário Estatístico do Turismo 1990 - 2013 – Ministério do Turismo.
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No ano de 2001 observa-se uma queda de 
quase 8%, impactado pelos ataques terroris-
tas aos Estados Unidos no ano. Após esse 
momento, observa-se um crescimento grada-
tivo até 2005, quando o número de visitantes 
passou de 793 mil. A partir daí, com o arre-
fecimento de seu crescimento econômico, a 
cada ano, sistematicamente, eram menores os 
fl uxos de turistas emitidos ao Brasil, situação 
agravada após a crise econômica mundial de 
2008 e 2009.

O continente europeu, que congrega os 
principais emissores de turistas internacio-
nais, constitui-se na 2ª região emissiva mais 
importante ao Brasil: em 2012 respondeu pela 
entrada de 1,65 milhões de turistas, que repre-
senta 29,1% do total.

Entre o ano 2000 a 2007, com a queda 

brusca no fl uxo dos turistas da América do 
Sul, impactado principalmente pela crise da 
Argentina, a Europa passou a ter uma parti-
cipação bastante expressiva no turismo do 
Brasil, superando inclusive a América do Sul 
como maior emissor de visitantes estrangeiros 
ao País (entre os anos de 2003 e 2007). Nesse 
período, o fl uxo de turistas europeus passou 
de 1,3 milhões para 1,9 milhões, enquanto o 
fl uxo de sul-americanos caiu de 3,0 milhões 
para 1,9 milhões, conforme observado no 
Gráfi co 3.

A Europa, ao lado dos Estados Unidos, foi 
bastante afetada pela crise econômica mundial 
de 2008/2009. O fl uxo turístico ao Brasil daí 
procedente, que apresentava ligeiras quedas 
desde 2005, registrou uma mais acentuada 
queda de -6,8% em 2008 e de -9,2% em 2009. 

Gráfico 2 – Taxa de Crescimento do Turismo Receptivo Internacional do Brasil. 
  Por Continente (%)

Fonte:Anuário Estatístico do Turismo 1990 - 2013 – Ministério do Turismo.
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Gráfico 3 - Principais Regiões de Fluxo de Turistas Internacionais ao Brasil - de 2000 a 2012 (%)

O período pós-crise apresenta uma rela-
tiva estabilidade no número de visitantes, 
com exceção de Portugal, que continua 
perdendo importância no fl uxo estran-
geiro do País. A Alemanha é atualmente 
o terceiro principal emissor de turistas 
ao Brasil, compondo 4,6% do fl uxo total, 
o que corresponde à emissão de 258 mil 
turistas. Em 2012, emitiu mais turistas 
ao Brasil do que países com histórico de 
serem grandes emissores, como Uruguai, 
Paraguai e Itália.

A Tabela 1 apresenta os dez maio-
res emissores de turistas estrangeiros ao 
Brasil em 2012 e sua importância relativa 
ao longo dos anos. A análise do perfi l do 
turista internacional será feita segregada 
por esses países.

Tabela 1 – Países de Origem dos 
                 Turistas Internacionais do Brasil (%)

Países Emissores 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Argentina 18,4 18,3 20,2 25,2 27,1 29,3 29,4

Estados Unidos 14,4 13,8 12,4 12,6 12,4 10,9 10,3

Alemanha 5,5 5,1 5,0 4,5 4,4 4,4 4,6

Uruguai 5,8 4,5 3,9 3,9 4,4 4,8 4,5

Chile 3,0 5,2 4,8 3,6 3,9 4,0 4,4

Paraguai 4,0 4,2 4,3 3,9 3,8 3,5 4,3

Itália 5,8 5,3 5,3 5,3 4,8 4,2 4,1

França 5,5 5,1 4,2 4,3 3,9 3,8 3,9

Espanha 4,2 4,3 4,0 3,6 3,5 3,5 3,2

Portugal 6,2 5,6 4,4 3,8 3,7 3,4 3,0

Outros 27,3 28,5 31,5 29,4 28,2 28,0 28,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Anuário Estatístico do Turismo 2007-2013 – Ministério do Turismo
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2.1. MOTIVAÇÃO DA VIAGEM
Em relação a esse aspecto, é interessante 

observar que o Brasil é visto como um destino 
a lazer muito mais para os turistas sul-ame-
ricanos do que para os turistas da Europa e 
dos Estados Unidos. Nesse ponto, a Argentina 
(79,0%) e o Uruguai (72,2%) são os princi-
pais emissores de turistas a lazer.

Entre os turistas da Europa, as motivações 
são mais diversifi cadas, destacando-se as via-
gens por outros motivos, nas quais preponde-
ram as visitas a amigos e parentes. No caso 
da Alemanha, tal motivação representa quase 
metade (49,2%) do fl uxo emitido ao Brasil. 

Entre os turistas dos Estados Unidos, as via-
gens a lazer ao Brasil são as menos represen-
tativas (18,6%), destacando-se as viagens por 
outros motivos (45,9%) e a de negócios (35,5%).

As viagens a lazer são as que propiciam maio-
res fl exibilidades nas escolhas dos destinos 
visitados por apresentarem limitações como as 
dadas por viagens de visitas familiares ou de 
negócios, por exemplo. Em vista dessas consi-
derações, confi rmam-se as expectativas de que 
as viagens maciças de lazer são provenientes 
da América do Sul, em decorrência da natural 
tendência dos turistas escolherem destinações 
mais próximas, a não ser nos casos de viagens 
programadas com muita antecedência, que são 
consideradas na margem das quantidades. Entre 
os principais motivos que justifi cam tais tendên-
cias, destacam-se os altos preços do transporte 
aéreo e a necessidade de maior disponibilidade 
de tempo para usufruir locais mais distantes e, 
por consequência, gastos maiores.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL 
NO BRASIL, AGREGADAS POR PRINCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM (2012)
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2.2. MEIOS DE HOSPEDAGEM
Os meios de hospedagens comerciais con-

vencionais (hotéis, pousadas e fl ats) são os 
mais utilizados pelos turistas internacionais. 
Casa de amigos e parentes é outro meio de 
hospedagem bastante utilizado pelos turistas 
estrangeiros, predominando entre os turistas 
do Paraguai (64,6%) e de Portugal (46,7%).

Casas alugadas são bastante utilizadas 
pelos turistas da Argentina (27,7%), Uruguai 
(20,5%) e em menor proporção pelos turistas 
do Paraguai (11,3%). Esse tipo de hospeda-
gem é característico dos municípios litorâ-
neos de Santa Catarina, bastante frequentado 
por esses turistas.

Com exceção das viagens realizadas pelos 
turistas da Alemanha, sol e praia representam 
duas das principais motivações dos turistas 
em viagem a lazer pelo Brasil, especial-
mente entre os turistas da América do Sul. Os 
turistas do Uruguai (80,6%) e da Argentina 
(78,9%) são os que mais usufruem desses 
atrativos no País.

Na Europa, nota-se também a importância 
das viagens em busca de natureza e ecotu-
rismo, sendo predominante entre os turistas 
da Alemanha (37%). A motivação cultura 
ganha importância como atrativo de lazer 
para os turistas dos Estados Unidos (30,2%), 
França (29,3%), Alemanha (22,5%), Espa-
nha (22,3%) e Portugal (20,6%).

 

Gráfico 5 – Principais Motivações das Viagens a Lazer por País de Origem. Em 2012 (%)
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Como já comentado no artigo anterior, o 
uso de camping e albergues vem ganhando 
importância no Brasil, sendo utilizado prin-
cipalmente por jovens. Os dados abaixo 
mostram que, mesmo que ainda de forma 
marginal, esse tipo de hospedagem é utili-
zado por quase 10% dos turistas da Alema-
nha e por 6,0% dos turistas da França.

Também é interessante notar que mais de 
6% dos turistas de Portugal e Itália usufruem 
de casa própria quando se hospedam no País, 
indicando um grande vínculo desses visitan-
tes com o Brasil.

 

2.3. CIDADES MAIS VISITADAS A LAZER 
Tem-se uma estreita relação entre a escolha 

do destino e o motivo da viagem. As viagens a 
lazer dispõem de maiores alternativas na esco-
lha, por envolver mais variáveis a serem ana-
lisadas, tais como os atrativos do local, preço, 
proximidade com a origem, entre outros. Por 
esse motivo, os resultados dos destinos mais 
visitados a lazer serão analisados por país de 
origem.

A cidade do Rio de Janeiro é o principal 
destino dos turistas estrangeiros que visitam o 
Brasil por esta motivação e nota-se que ela está 
entre os destinos mais visitados em todos os 
países emissores analisados. Nas viagens dos 
turistas procedentes da Europa, Salvador e São 
Paulo também são destinos bem frequentados. 

Gráfico 6 – Principal meio de hospedagem por País de Origem. Em 2012 (%)
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Nota-se uma maior variação entre os des-
tinos visitados pelos turistas vindo dos Esta-
dos Unidos, destacando-se os três principais 
pontos receptores de estrangeiros do País (São 
Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ e Foz do Iguaçu-
-PR), além de Salvador (BA).

Já os turistas dos principais emissores da 
América do Sul, de forma geral, usufruem 
bastante das cidades litorâneas dos estados 
de Santa Catarina e Rio de Janeiro, além do 
município de Foz do Iguaçu (PR). 

2.4. COMPOSIÇÃO DOS 
 GRUPOS DE VIAGEM

Como já observado na análise dos resultados 
gerais, viajar sozinho é característico das via-
gens a negócios e por outros motivos. Já nas 
viagens a lazer, o mais comum são viagens em 
família ou em casal. 

Dessa forma, nota-se que viagens realizadas 
ao Brasil pelos turistas da América do Sul, que 
são predominantemente a lazer, costumam ser 
realizadas em família ou em casais. Já entre 
os visitantes da Europa e dos Estados Unidos, 
com alta incidência de turistas em viagens 
de negócios, são frequentes as viagens sem 
nenhum acompanhante.

Tabela 2 – Destinos mais visitados a Lazer por País de Origem. Em 2012 (%)

América do Sul Europa América do Norte

Argentina

Florianópolis - SC 23,6

Alemanha

Rio de Janeiro - RJ 52,9

Estados 
Unidos

Rio de Janeiro - RJ 62,8

Rio de Janeiro - RJ 14,0 Foz do Iguaçu - PR 35,8 São Paulo - SP 23,0

Foz do Iguaçu - PR 12,3 São Paulo - SP 22,8 Foz do Iguaçu - PR 19,8

Armação dos Búzios - RJ 10,0 Salvador - BA 16,3 Salvador - BA 7,7

Bombinhas - SC 8,3 Angra dos Reis - RJ 10,7 Manaus - AM 5,1

Uruguai

Florianópolis - SC 45,2

Itália

Rio de Janeiro - RJ 37,5

Rio de Janeiro - RJ 8,6 Salvador - BA 18,7

Foz do Iguaçu - PR 7,9 Fortaleza - CE 16,9

Bombinhas - SC 7,8 São Paulo - SP 13,5

Torres - RS 6,7 Foz do Iguaçu - PR 11,7

Chile

Rio de Janeiro - RJ 40,2

França

Rio de Janeiro - RJ 60,7

Armação dos Búzios - RJ 26,1 Foz do Iguaçu - PR 23,6

Balneário Camboriú - SC 15,6 Salvador - BA 20,2

São Paulo - SP 10,0 São Paulo - SP 16,9

Florianópolis - SC 9,9 Parati - RJ 15,5

Paraguai

Balneário Camboriú - SC 19,0

Espanha

Rio de Janeiro - RJ 38,8

Foz do Iguaçu - PR 16,2 Foz do Iguaçu - PR 27,5

Florianópolis - SC 14,4 Salvador - BA 22,3

Rio de Janeiro - RJ 7,7 São Paulo - SP 20,8

São Paulo - SP 5,3 Florianópolis - SC 6,9

Portugal

Rio de Janeiro - RJ 27,6

São Paulo - SP 13,5

Salvador - BA 12,0

Fortaleza - CE 11,4

Natal - RN 8,5
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2.5. FONTE DE INFORMAÇÃO
A tendência da utilização da internet como 

fonte de informação da viagem é observada 
em grande parte dos principais países emis-
sores ao Brasil, destacando-se os visitantes da 
América do Sul (Argentina, Uruguai e Chile), 
além da Alemanha e Estados Unidos. Informa-
ções obtidas com amigos e parentes também 
estão entre as principais fontes de informa-
ções de todos os países analisados, sendo pre-
ponderante entre os turistas da maior parte 
dos países da Europa (Portugal, Itália, França 
e Espanha).  Esta fonte revela-se particular-
mente importante - utilizada por quase 65% 
- para os turistas procedentes do Paraguai. 

As fontes comerciais ou profi ssionais de 
informação também são bem utilizadas pelos 
turistas da Europa e dos Estados Unidos, dada 
a alta incidência de viagens a negócios reali-
zadas pelos turistas dessas localidades.

Ainda que de forma marginal, é interes-
sante notar que os guias turísticos impressos 
são utilizados por mais de 11% dos turistas da 
França e da Alemanha em viagem ao Brasil. 
Já os visitantes da Argentina (17,1%), Chile 
(14,6%) e Uruguai (10,3%) se utilizam sig-
nifi cativamente de informações passadas por 
Agências de Viagens.

 

Gráfico 7 – Composição do Grupo de Viagem, por País de Origem. Em 2012 (%)
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2.6. UTILIZAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM
Como salientado em seções anteriores, 

a maior parte dos turistas estrangeiros que 
vistam o País não se utiliza de Agência de 
Viagem, seja para aquisição de pacotes com-
pletos, seja para contratação de serviços avul-
sos e, além disso, sua utilização vem perdendo 
importância ao longo dos anos.

Entre os países analisados, observa-se que 
aquisição de pacotes completos é mais utili-
zada entre os visitantes da América do Sul, 
que visitam o Brasil preponderantemente 
a lazer. Destaca-se nesse grupo o Chile e a 
Argentina, no qual, respectivamente 25% e 
21,3% de seus turistas adquirem esse tipo de 
serviço em Agência de Viagem. 

A aquisição de serviços avulsos é mais 
usual entre os turistas da Europa e dos Esta-
dos Unidos. Os visitantes de Portugal (30,8%) 
são os que mais adquirem esse tipo de serviço, 
seguido pelos turistas da Itália (26,8%), Espa-
nha (25,7%) e Estados Unidos (21,3%).

 
2.7. INDICADORES DE SATISFAÇÃO E 
FIDELIDADE

Os indicadores de fi delidade dos turistas são 
bastante favoráveis, com manifestação posi-
tiva de retorno de mais de 90% dos turistas 
dos dez principais países emissores de turistas 
ao Brasil. Entre os turistas da América do Sul, 
essa incidência sobe para no mínimo 96%.

 

Gráfico 8 – Principal Fonte de Informação por País de Origem. Em 2012 (%)
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Gráfico 9 – Utilização de Agência de Viagem por País de Origem. Em 2012 (%)

Gráfico 10 – Intenção de Retorno ao Brasil, por País de Origem. Em 2012 (%)
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Outro indicador que confi rma tais resulta-
dos favoráveis é dado pelo índice de retorno 
dos que já visitaram anteriormente o Brasil. 
Em todos os países emissores analisados é 
preponderante (mais de 50%) o percentual 
de respostas afi rmativas no quesito dos que 
já conheciam o Brasil, fato que indica fi de-
lidade e familiaridade com o destino que 
agrada e estimula o retorno. As viagens 
procedentes da França (46,0%), Alemanha 
(40,3%), Espanha (36,4%), Estados Unidos 
(30,0%) e Itália (28,9%) são que possuem as 
maiores proporções de novos turistas, que 
ainda não conheciam o Brasil.

No caso do Paraguai e do Uruguai, mais de 
90% de suas viagens ao Brasil são realizados 
por turistas que já conheciam o País. Além 

Gráfico 11 – Frequência de Visita ao Brasil por País de Origem. Em 2012 (%)

disso, tem-se a proximidade destes dois des-
tinos, que contribui para essa alta incidência.

Para todos os países emissores, as propor-
ções dos turistas que indicaram que a viagem 
atendeu plenamente ou superou as expectati-
vas foi de no mínimo 75%. Entretanto esses 
resultados também mostram que existem 
espaços para a melhoria da qualidade dos 
produtos e destinos turísticos brasileiros. 
Por exemplo, entre os turistas da Europa e os 
Estados Unidos, entre 18% e 25% não tive-
ram suas expectativas atendidas totalmente 
ou se decepcionaram. 
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2.8. AVALIAÇÃO DOS 
 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

Em relação à infraestrutura e serviços 
urbanos do Brasil, nota-se que os turistas da 
Europa tendem a ser mais exigentes do que 
os demais, especialmente quando se tratam 
de limpeza, segurança e transporte público. 
Os serviços de táxi são os com maiores inci-
dência positivas, enquanto os serviços de 
telecomunicações possuem o pior índice de 
avaliação entre todos os países.

Entre os itens de infraestrutura turística também 
é nítida a maior exigência dos turistas da Europa 
e dos Estados Unidos. Nota-se um maior des-
contentamento dos visitantes, especialmente em 
relação às rodovias: para pelo menos metade dos 
turistas da Espanha, Itália, Alemanha e França 
este item é mal avaliado. A sinalização turística 

é outro item a ser observado, por provocar des-
contentamento em pelo menos 33% dos turistas 
europeus e dos Estados Unidos.

Por outro lado, os estabelecimentos priva-
dos (restaurantes e alojamentos) são muito 
bem avaliados pelos turistas de todos os 
países analisados. 

A hospitalidade dos brasileiros e a gastro-
nomia agradam a mais de 95% dos turistas 
de todos os países analisados. A diversão 
noturna também é muito bem avaliada, espe-
cialmente pelos visitantes da América do Sul 
e dos Estados Unidos. 

Já o preço é o item com maior incidência 
negativa, chegando a 60,2% entre os turistas de 
Portugal e 57,2% entre os turistas da Espanha.

 

Gráfico 12 – Satisfação da Viagem por País de Origem. Em 2012 (%)
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Gráfico 13 – Avaliação da Infraestrutura e Serviços Urbanos por País de Origem. Em 2012 (%)

Gráfico 14 – Avaliação da Infraestrutura Turística, por País de Origem. Em 2012 (%)
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2.9. GASTOS E PERMANÊNCIA NO BRASIL 
Dentre os países analisados, em 2012, as 

maiores despesas médias per capita foram 
declaradas pelos turistas da Europa e dos 
Estados Unidos, enquanto que os menores 
gastos são devidos aos turistas da América 
do Sul. Neste Continente, ressalta-se a posi-
ção do gasto médio per capita dos turis-
tas procedentes do Chile (US$ 791,87 per 
capita), primeiro país da América do Sul 
neste quesito.

Em relação à permanência média, observa-se 
que, os turistas procedentes da Europa – de 

maior distância relativa – são os que fi cam 
mais tempo no Brasil (entre 21 e 31 per-
noites), seguidos pelos turistas dos Estados 
Unidos (19,6 pernoites) e dos países sul-
-americanos (entre 6 e 11 pernoites).

De modo geral, os turistas proceden-
tes de localidades mais distantes tendem a 
permanecer um maior período de tempo no 
local visitado, devido às necessidades de 
um maior planejamento e de tempo reque-
rido por estas viagens, além de seus maiores 
custos com deslocamento.

 

Gráfico 15 – Avaliação dos Serviços Turísticos por País de Origem. Em 2012 (%)
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Gráfico 16 – Gasto Médio per capita por País de Origem. Em 2012 (US$)

Gráfico 17 – Permanência Média por País de Origem. Em 2012 (pernoites)
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2.10 PERFIL SOCIOECONÔMICO 
A maior parte dos turistas internacionais 

que visitam o Brasil possuem idades entre 25 
e 50 anos. Entre os turistas da França e da 
Alemanha há uma maior incidência de turis-
tas mais jovens, com idades até 24 anos. Em 
ambos os países, essa faixa etária compõem 
cerca de 13% do total.

No que se refere ao grau de instrução, 
predominam turistas com pelo menos nível 
superior completo. Paraguai se destaca com a 
maior incidência de turistas com baixa esco-
laridade, emitindo mais de 20% de seus turis-
tas com, no máximo, ensino fundamental 
completo. Por outro lado, 47,7% dos turistas 
da França possuem pós-graduação.  

No que diz respeito à renda média dos 
turistas estrangeiros, observa-se que há 
bastante distinção entre os principais países 
emissores. Os turistas oriundos dos Estados 
Unidos são os que possuem o maior poder 
aquisitivo de todos. Em seguida aparecem 
os turistas vindos da Europa e do Chile 
e, por último, os países vizinhos - Argen-
tina, Uruguai e Paraguai -, que chegam a 
ser duas vezes menores do que a renda dos 
europeus e três vezes menores do que os 
dos Estados Unidos.

Gráfico 18 – Faixa Etária por País de Origem. Em 2012 (%)
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Gráfico 19 – Grau de Instrução por País de Origem. Em 2012 (%)

Gráfico 20 – Renda Média Mensal por País de Origem. Em 2012 (US$)
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Consulte um agente de turismo e descubra que, mesmo 
antes de iniciar a sua viagem ela vai ficar muito mais rica e 
divertida. Só ele presta serviços técnicos especializados e tem 
todas as informações sobre os melhores roteiros turísticos, 
com os preços mais convidativos, cuida das documentações 
e de todos os outros detalhes, efetuando as reservas e 
emissões. E se precisar de apoio, seja durante ou no pós-
viagem, sempre poderá contar com o seu agente de turismo. 

VIAJE COM AGENTE...
. . .E TRAGA UM MUNDO DE 
CULTURA E DIVERSÕES   
              NA SUA BAGAGEM

Dica: A Torre de Londres é um dos mais famosos monumentos históricos da Inglaterra. Você pode passear em um dos maiores jardins do 
mundo, o Kew Gardens e andar na London Eye (também chamada Millenium Wheel), uma roda-gigante de observação e um dos pontos 
mais bonitos da noite londrina. Agora não deixe de ir a Nothing Hill - muito “trendy” com lojas de todos os tipos, mas principalmente 
vintage, anos 60 e 70, lojas de discos antigos e lojas de antiguidades. É o local ideal para tomar um café em um dos espaços com 
esplanada que existem nesta rua, ou então para ir sair à noite num dos muitos pubs que por ali se encontram.
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