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Os brasileiros estão retomando espaço no mundo do entretenimento criado por Walt Disney. O 
público já foi o terceiro maior presente no complexo de parques e hotéis no final da década de 
1990 - entretanto as crises cambiais naquele período, desvalorizando a moeda brasileira, e o 
atentado terrorista em 11 de setembro de 2001 afastaram os turistas estrangeiros dos Estados 
Unidos.  
 
"Agora a economia está fortalecida, a renda do brasileiro está aumentando e o câmbio é 
favorável às viagens ao exterior", diz Luiz Moura, diretor sênior da Travel Industry Association 
of America. Segundo a entidade, 639 mil brasileiros visitaram os Estados Unidos em 2007, 
crescimento de 27,33% sobre 2006. "A Flórida é historicamente o maior destino dos brasileiros 
no país, por conta dos parques temáticos e opções para compras, com 52% dos turistas", 
afirma.  
 
É um volume superior a 332 mil visitantes que vão a pelo menos uma atração do complexo 
Disney. "E este ano esperamos que chegue a 750 mil turistas no país", diz Moura. Em 1995, 
pico de visitação, os Estados Unidos chegaram a receber 900 mil brasileiros.  
 
A Disney guarda seus números a sete chaves - talvez porque ainda não tenham voltado às 
cifras gloriosas das décadas de 80 e 90. Mas o grupo de cinco executivos da área comercial 
companhia que está no País esta semana reflete a importância do Brasil no mundo de Mickey 
Mouse. À frente estão os vice-presidentes de marketing e vendas da Disney Destinations, Ed 
Fouche e Craig Parson, que afirma que o parque já registra retomada do fluxo de visitantes. "O 
número de brasileiros aumentou 20% no último ano, crescimento que deve se manter este 
ano", diz Parson.  
 
Depois de cair da terceira para quinta colocação em volume de turistas em 2002, o Brasil 
ocupa hoje o quarto lugar no ranking de emissores internacionais, atrás de Reino Unido, 
Canadá e México. Em 2001, a situação ficou tão crítica que ajudou na derrocada de empresas 
do setor que dependiam do destino, como a Stella Barros Turismo. A empresa voltou a operar, 
sob comando do Grupo Águia, em 2006, mantendo a Disney como principal destino - o 
faturamento no exercício chegou a R$ 13,5 milhões mas apenas 33% veio de Orlando. Nos 
tempos áureos, a participação era de 80% numa receita que chegou a US$ 100 milhões, 
segundo a empresa. A Tia Augusta, também tradicional na operação, sobreviveu graças à 
estrutura familiar enxuta e à diversificação nos pacotes trabalhados. Hoje retoma o carro-
chefe, que responde por 70% dos 10 mil turistas que leva ao exterior.  
 
Menos adolescentes  
O foco da demanda nacional mudou. Além de turmas de adolescentes que vão à Disney aos 15 
anos de idade, ainda responsáveis por 70% das visitas, aumenta o número de famílias jovens. 
"São pessoas que foram à Disney na adolescência e hoje voltam com seus filhos pequenos. 
Nosso target mudou", afirma Juliana Cadiz, relações públicas da companhia na América Latina. 
"Estamos nos aproximando da demanda de 2000, um dos melhores anos da Disney."  
 
Também deve contribuir para o reforço no público e a mudança de alvo o início da operação de 
mais dois navios da Disney, prevista para 2011. "Hoje temos dois navios, oferta que não é 
suficiente para concorrer com o volume de cruzeiros da costa brasileira. Mas em quatro anos 
vamos reforçar o marketing e vendas em mercados internacionais", diz Fouche. O programa 
familiar já atrai cerca de 300 mil brasileiros ao ano, segundo a Associação Brasileira dos 
Representantes de Empresas Marítimas.  
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