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Real mais forte facilita viagens ao exterior e torna mais caro o turismo no País para os 
estrangeiros  
 
A administradora Marília Reis está fazendo os preparativos para uma viagem internacional: 
passará um mês fazendo um 'mochilão' pela Europa com a irmã Muriel. 'Sempre foi um sonho 
fazer essa viagem, e um dos fatores que permitiram que o realizássemos este ano foi a queda do 
dólar', explica. 
 
Apenas nos últimos doze meses, a moeda americana acumula uma queda de 15,8% em relação 
ao real. Com isso, as viagens internacionais se tornam mais atraentes para o consumidor 
brasileiro e vir para o Brasil se torna mais caro para os estrangeiro. Quem sente o principal 
impacto são os resorts brasileiros, acostumados a receber muitos estrangeiros e também 
brasileiros na alta temporada. 
 
Segundo a Associação Brasileira de Resorts (Resorts Brasil), os resorts brasileiros faturaram 6% 
menos em 2007 na comparação com 2006. 'Essa foi a média', diz o presidente da Resorts Brasil, 
Alexandre Zubarán. 'Houve empreendimentos no Nordeste, onde o público estrangeiro é maior, 
que sofreram quedas de até 20%.' 
 
A escolha de Marília pela viagem internacional exemplifica a situação. 'Viajamos para o Nordeste 
no ano passado e achamos as passagens muito caras. Com o dólar ao preço que está, gasta-se 
praticamente a mesma coisa para se viajar ao exterior.' Ela conta que muitas de suas amigas 
também viajaram para fora este ano, a maioria para os Estados Unidos. 
 
'O ano passado foi muito complicado para o negócio de resorts no País', diz Zubarán. 'Este ano 
também não será fácil, pois o verão foi 'curto', há menos feriados, o número de navios aumentou 
e há mais resorts disputando um público que diminuiu.' 
 
Atualmente, existem 80 resorts em funcionamento no Brasil. Até o fim de 2010, deve haver cerca 
de 110 estabelecimentos em operação. 
 
Dentre os principais interessados em expandir os negócios em terrítório brasileiro está o grupo 
SuperClubs, que já administra dois resorts no País (um na Costa do Sauípe, na Bahia, e um em 
Sergipe) e pretende estabelecer 15 novos empreendimentos nos próximos 8 anos, com 
investimentos de R$ 500 milhões. 'Já assinamos contrato para administração de mais três resorts 
no litoral brasileiro e outros estão a caminho', diz Xavier Veciana, diretor-comercial do grupo 
SuperClubs no Brasil. Segundo ele, o mercado passa por um momento complicado, mas não há 
razão para deixar de investir no Brasil. 'Cada dólar que investirmos em oferta, temos de investir 
em criação de demanda. Assim, o negócio se sustenta', afirma. 
 
A clientela do SuperClubs é composta por 50% de turistas estrangeiros, e para tentar driblar a 
queda do dólar, Veciana diz que a estratégia foi diversificar públicos e buscar principalmente o 
turista do Mercosul. 'Divulgamos os resorts em vários mercados diferentes, não só Europa e 
América do Norte. Diversificando as moedas, o dólar tem menor impacto.' 
 
Zubarán acredita que ainda há espaço para o aumento no número de resorts no País, contanto 
que os negócios comecem a se segmentar. 'É óbvio que existe um limite, mas ainda não 
chegamos a ele. E, apesar das dificuldades, o Brasil tem muito a explorar no negócio de resorts - 
praia, eventos, golfe, bem-estar, há muitas opções para os negócios se especializarem', diz. 
 
O Rio Quente Resorts, localizado em Goiás, está investindo cerca de R$ 13 milhões em reformas 
para atrair mais visitantes. 'Estamos construindo uma praia de água quente artificial, um centro 



de convenções e um centro de entretenimento noturno, nos moldes do que existe nos parques 
aquáticos da Disney World', diz Manoel Carlos Cardoso, diretor de vendas da empresa. Ele diz 
que, apesar das dificuldades do setor, o Rio Quente apresentou resultados positivos. 'Tivemos 
receita recorde no início do ano e 78% de ocupação. Nosso público é formado por famílias e por 
apenas 3% de estrangeiros, então levamos vantagem.' Mas ele acredita que, hoje, sua 
concorrência não é apenas com outros resorts do mundo. 'Com o dólar baixo, temos de estar 
preparados para competir com outros destinos-família, como os parques de Orlando, nos EUA.' 
 
Cardoso, que já trabalhou na Accor antes de ir para o Rio Quente, diz que a saída para os resorts 
brasileiros não perderem dinheiro é gastar dinheiro. 'As empresas têm de investir para se 
diferenciarem umas das outras. Se os resorts virarem commodities, o único diferencial é o preço. 
Aí, o turista vai para qualquer outro lugar mais barato.' 
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6 % 
menor foi a receita dos resorts brasileiros no ano passado em relação a 2006 
 
80 é o número 
de resorts atualmente em funcionamento no País 
 
110 deve ser 
o número de resorts em 2010 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 mar. 2008, Economia, p. B24. 


