


numa das áreas mais importantes
amento de 2 trilhões de dólares por ano
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INDÚSTRIA DE TURISMO, QUE MOVIMENTA POR ANO BI-

Ihões de dólares e é formada por uma poderosa
cadeia de empresas, surgiu de forma bastante pro-
saica. Tudo começou em 1841, quando o comer-
ciante inglês Thomas Cook, vendedor de bíblias,
criou o primeiro pacote de viagens de que se tem
notícia: Naquela época, a Inglaterra, a exemplo de
outros países europeus, estava cada vez mais inte-
grada por ferrovias, mas o sistema tarifário era com-
plexo para o cidadão comum e havia pouca oferta

de hospedagem. Para ajudar os participantes de um encontro de combate
ao alcoolismo que teriam de percorrer o trajeto de 17 quilômetros entre
as cidades de Leicester e Loughborough, na região central da Inglaterra,
Cook teve a idéia de fretar um trem com tarifas reduzidas e organizar a
viagem. Conseguiu reunir mais de 500 interessados. Entusiasmado com
o sucesso da empreitada, ele abandonou o antigo negócio para criar a pri-
meira agência de viagens do mundo, batizada com seu próprio nome.

Apesar dos esforços de pioneiros co- dições que favoreceram a explosão do tu-
rno o britânico Cook, a indústria de via-
gens só deslanchou a partir da metade do
século 20, quando a economia global co-
meçou a dar sinais vigorosos de recupe-
ração após o término da Segunda Guer-
ra Mundial. Esse período de bonança dei-
xou parte considerável da população do
planeta com mais dinheiro no bolso e tem-
po disponível para o lazer. A evolução dos
sistemas de transportes, com destaque pa-
ra o surgimento dos aviões a jato na dé-
cada de 50, completou o conjunto de con-

rismo de massa. Poucos setores da eco-
nomia se desenvolveram num prazo tão
curto. Em pouco mais de cinco décadas
de história, os destinos multiplicaram-se
e essa indústria tornou-se unia das mais
ricas, dinâmicas e promissoras áreas da
economia global. Não por acaso, ela é ho-
je prioridade tanto nas nações desenvol-
vidas quanto nos países mais pobres —
que enxergam no turismo uma força in-
comparável na geração de empregos e de
divisas. "Nesses lugares, o setor cresce
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dez vezes mais rapidamente que nos mer-
cados industrializados", afirma o francês
Francesco Frangialli, secretário-geral da
Organização Mundial de Turismo (OMT),
agência da Organização das Nações Uni-
das (ONU) voltada para o setor.

Mesmo para uma indústria acostu-
mada a dar saltos rápidos ao longo da
história, o momento atual é impressio-
nante. Nunca houve tantas viagens in-
ternacionais como em 2006. O ato de
atravessar a fronteira de um país com
intenção turística — o que pressupõe
permanência acima de 24 horas e abai-
xo de um ano, segundo critérios adota-
dos pela Organização das Nações Uni-
das — foi repetido 842 milhões de ve-
zes ao redor do mundo no ano passado,
acréscimo de 4,5% em relação a 2005.
É como se um de cada oito habitantes
do mundo tivesse viajado para outro
país. Esses turistas deixaram 710 bi-
lhões de dólares nos países que visita-
ram, média de 845 dólares por pessoa.
Sozinho, o turismo responde por 6%
das vendas de bens e serviços no mun-
do, fatia que tende a crescer rapidamen-
te. De acordo com um estudo da OMT,
o número de turistas internacionais de-
ve aumentar a um ritmo de 4,1% nos
próximos anos, superando a marca de
1,5 bilhão de visitantes em 2020. Até
lá, ainda segundo as projeções da OMT,
esses turistas deverão gastar mais de 2 tri-
lhões de dólares por ano em suas via-

Atentado às torres do WTC: período de retração na indústria do turismo

gens, o que transformaria o turismo na
maior indústria do planeta.

Além de ter alcançado tamanho enor-
me, o setor de turismo possui algumas
vantagens quê o tomam uni negócio úni-
co. Uma de suas características mais mar-
cantes é que. embora a ação do governo
seja importante na regulação e na infra-
estrutura, são as empresas privadas que
dominam. Elas detêm hoje o título de cam-
peãs em capacidade de criação de empre-

gos num período curto. Estudos mostram
que o turismo é capaz de gerar novas co-
locações uma vez e meia mais rápido que
qualquer outro setor industrial. A área
também se destaca em tempos em que a
preocupação com a preservação do pla-
neta é cada vez maior. Diferentemente de
outros setores, a expansão do turismo não
consome mais recursos naturais, e tem
pouco impacto no aumento da poluição.
Por rim. a indústria do turismo é extre-



mamente dinâmica. Por mais que se en-
cantem com urn destino, os viajantes es-
tão sempre dispostos a conhecer coisas
novas — ou seja, não há fidelização nes-
sa área. Por causa disso, graças a uma po-
lítica correta de investimentos, roteiros
completamente desconhecidos podem vi-
rar pesos pesados da área. como foi o ca-
so de Dubai, nos Emirados Árabes. Nos
últimos anos, a cidade-estado investiu bi-
lhões de dólares na construção de obras

nababescas para atrair turistas. Hoje, Du-
bai recebe mais de 6 milhões de visitan-
tes por ano (veja matéria na pág. 36).

Assim como se beneficiou de um pe-
ríodo de bonança para se desenvolver ra-
pidamente a partir da metade do século
passado, a indústria do turismo também
é uma das que mais sentem na pele as
grandes oscilações da economia mundial.
Um dos momentos mais críticos da his-
tória foi a crise desencadeada em 2001.

após os atentados de 11 de setembro, nos
Estados Unidos. O pânico gerado pelas
ações terroristas afastou durante bom tem-
po as pessoas dos aviões e aeroportos. No
auge desse período negro, os parques da
Disney em Orlando, por exemplo, chega-
ram a registrar queda de movimento de
30%. Naquela época, as previsões sobre
o futuro do setor eram bastante pessimis-
tas. Falava-se que a crise poderia durar
alguns anos. O cenário desastroso não se
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