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A República Popular da China, com 9,6 milhões de km² de superfície e 56 grupos étnicos é um 
exemplo de um país que conseguiu revolucionar o socialismo, buscando novas opções de 
sobrevivência, levando em conta que Mao Tse Tung havia conseguido tirar os chineses da 
pobreza extrema, melhorado decisivamente as condições da população, mas que precisava de 
uma guinada econômica.  
 
A primeira vez que estive na China, aos 16 anos, em plena revolução cultural, lembro-me das 
formigas azuis, como eram denominados os habitantes de Pequim, por portarem todos aquele 
uniforme azul. A falta de liberdade era gritante, embora o Partido Comunista tivesse 
conseguido avanços nos campos da educação, habitação e saúde, direitos fundamentais dos 
indivíduos. As pessoas idolatravam Mao e seguiam o livro vermelho como uma bíblia.  
 
Não se podia circular em certas áreas e as visitas eram acompanhadas por guias, cujo discurso 
ideológico tinha como objetivo mostrar os avanços sociais do país. Era jovem e acompanhava 
meu pai, em uma de suas visitas oficiais, durante o exílio. Nunca havia pensado até então em 
me dedicar ao turismo, embora adorasse viajar.  
 
Voltei à China há cinco anos e devo confessar que encontrei um novo país. Pequim havia 
mudado tanto que se tornara uma outra cidade, embora os aspectos culturais importantes 
tivessem sido preservados.  
 
Cada vez mais, o turista que viaja busca uma experiência cultural e a China tem valorizado 
não só as construções como preservado os hábitos de suas etnias, com algumas restrições 
fazendo com que o país se venda através de sua população e seu modus vivendi. Viajei de 
Hong Kong pela Air China - que havia melhorado de tal forma o serviço e a qualidade das 
aeronaves que notei que o país estava pronto para o turismo.  
 
O aeroporto internacional de Pequim havia passado por uma faxina geral, desde o controle de 
passaporte à entrega das malas. Fiquei estarrecido quando recebi minha mala rasgada e, na 
mesma hora, ao me dirigir ao setor de Achados e Perdidos, fui levado para uma sala com 
inúmeras malas, onde a funcionária num inglês quase britânico me pediu desculpas e solicitou 
que escolhesse uma valise. 
 
O amor e respeito dos chineses por nosso país foi construído pelo importante trabalho cultural 
de veiculação de nossas novelas, para mais de 1 bilhão de habitantes. Existe no inconsciente 
chinês uma vontade muito grande de conhecer o Brasil, mormente suas belezas naturais, que 
é o fator predominante na escolha de um destino, pelo chinês. Quando da visita do presidente 
Lula a China, que nosso país foi incluído nos destinos para visitação de chineses, tivemos a 
primeira oportunidade de nos vender.  
 
Infelizmente, a oportunidade não foi muito bem aproveitada e a nossa presença no mercado 
turístico daquele país ainda é inexpressiva. O Brasil ainda é muito caro, sobretudo por causa 
do aéreo, fazendo com os que os chineses viajem mais dentro da Ásia, sobretudo Hong Kong, 
Tailândia e Coréia. O turista chinês adora fazer compras e tirar fotos. Sua grande companheira 
de viagem é a máquina fotográfica.  
 
A Organização Mundial do Turismo (agência especializada da ONU), em recentes estudos nos 
lembra que a China, em 2020, deverá se tornar o maior emissor de turistas no mundo e seu 
receptivo poderá ultrapassar o maior país turístico do mundo, a França.  
 
O governo chinês transformou a Universidade de línguas estrangeiras de Pequim na hoje 
famosa Universidade de Turismo da China, que vem desenvolvendo uma série de programas 
de capacitação, para gestores de empreendimentos turísticos, preparado programas para as 
áreas de eventos e planejamento e incentivado os estudos sobre os impactos do turismo na 
economia chinesa e na melhoria de qualidade de vida.  
 



O conceito de férias naquele país ainda está longe de um conceito moderno de lazer e precisa 
evoluir: hoje, o chinês consegue apenas uma semana de férias, depois de ter trabalhado cinco 
anos. As férias vão então aumentando anualmente.  
 
Precisamos nos preparar rapidamente para os novos desafios da China, não só aprendendo 
mandarim mas conhecendo melhor aquele povo, para que possamos prestar serviços de 
acordo com as necessidades e características daquele mercado.  
 
Nossos hotéis precisam introduzir mudanças rápidas - como inclusão de canais chineses na 
programação diária, gastronomia com sabor brasileiro mas chefs chineses e pessoal treinado. 
O receptivo precisa buscar novos guias de turismo e confeccionar material promocional e 
informativo em chinês.  
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