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O faturamento das 92 maiores empresas do setor de turismo no País cresceu 14,8% ano 
passado, e atingiu R$ 34,1 bilhões, no oitavo ano consecutivo de crescimento do setor. A 
expectativa é de que 2008 apresente faturamento ainda maior, com alta de 16,7%, segundo a 
Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo da Fundação Getúlio Vargas.  
 
O principal entrave para a manutenção do crescimento, de acordo com a ministra do Turismo, 
Marta Suplicy, é o número de assentos do setor aéreo, que, desde a quebra da Varig, 
apresenta déficit, principalmente nos vôos internacionais. A Lei da Reciprocidade — em que o 
Brasil exige de estrangeiros tratamento igual ao exigido dos brasileiros em viagem ao exterior 
— também pode prejudicar o setor. "A principal queixa do setor são os assentos em aviões. É 
disso que precisamos", disse a ministra, no Rio de Janeiro.  
 
De acordo com o diretor de Estudos e Pesquisa da Embratur, José Francisco Lopes, o número 
de assentos em vôos internacionais ao País já aumentou 15% em janeiro e fevereiro. Neste 
período, o número foi de 1,33 milhão este ano. No passado, nos dois primeiros meses do ano, 
o número se assentos era de 1,55 milhão. O setor aéreo é também o único de toda a indústria 
do turismo que planeja aumento de preços neste ano. "Eles esperavam aumento no ano 
passado e não conseguiram. Se houver reajuste de preços, será porque o setor está 
aquecido", diz Luiz Gustavo Barbosa, coordenador do núcleo de Turismo da FGV.  
 
De qualquer modo, a boa expectativa do setor não esconde os planos de alta nos preços das 
passagens, em média, 15,3% em 2008, conforme previsão da Pesquisa FGV. Porém, a 
previsão é de um reajuste de até 5,5% nos valores. No ano passado, o preço das passagens 
aéreas caiu, em média, 10,2%, devido ao preço dos combustíveis e ao dólar barato.  
 
Estrangeiros 
 
Em 2007, 5,25 milhões de turistas entraram no Brasil, não somente de avião, mas também via 
rodovias e navios. De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
do Rio de Janeiro (Abih-RJ), Alfredo Lopes, cerca de 35% dos turistas internacionais chegam 
ao País pelo Rio de Janeiro. Para ele, o princípio da reciprocidade já atrapalha o turismo para o 
País, principalmente em relação aos americanos e aos canadenses.  
 
Quanto à recente questão de brasileiros barrados na Espanha, a ministra disse estar 
acompanhando de perto a situação. "É uma situação muito dura. A nós não interessa um 
assolamento da situação. O Brasil investe muito na Península Ibérica e isso poderia prejudicar 
os negócios. É claro que temos de ser respeitados, não podemos admitir o como isso está 
sendo levado. Mas acredito que a via diplomática seja a melhor saída", disse Marta.  
 
Hotelaria 
 
Como o turismo tem crescido a taxas chinesas, grupos hoteleiros têm voltado os olhos ao 
Brasil. Um deles, a Accor Hospitality, anuncia 11 novos empreendimentos no País, com aporte 
estimado em US$ 100 milhões. Roland de Bonadona, diretor-geral do grupo para a América 
Latina, afirma que no ano passado foram criados 24 novos hotéis das marcas Novotel, 
Mercure, Ibis e Formule 1, entre construídos ou convertidos, na América Latina.  
 
Segundo ele, a empresa se prepara ampliar o parque hoteleiro em pontos estratégicos, e na 
América Latina a Accor Hospitality conta, hoje, com mais de 25 mil apartamentos. "Os 24 
novos projetos firmados em 2007, que demandarão investimentos totais de cerca de US$ 190 
milhões, entre recursos próprios e de parceiros, vêm se somar aos mais de 30 
empreendimentos que já estamos construindo na região, o que totaliza o desenvolvimento de 
mais de 50 hotéis em implantação e investimentos médio de US$ 500 milhões na América 
Latina." 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 18 mar. 2008.  Empresas & Negócios, p. B1. 




