
Dólar leva classe C para o exterior  
Vera Dantas  
 
Com crédito fácil, turistas de baixa renda trocam as viagens domésticas por pacotes para 
países vizinhos  
 
O tango e a neve, além do forró e das praias nordestinas, já começam a fazer parte dos planos 
de viagem da classe C. O dólar - cada vez mais barato para o bolso do brasileiro, somado às 
ofertas do parcelamento - atrai uma nova camada da população para as viagens 
internacionais. São turistas que muitas vezes conhecem os destinos populares do Nordeste, 
como Porto Seguro, na Bahia, e algumas capitais, mas nunca imaginaram ir para o exterior. 
 
Há oito anos, quando abriu sua agência de viagens, a Novatur, no Jardim São Luís, região de 
Santo Amaro, Mario Oliveira Luiz se empenhava em convencer clientes que só andavam de 
ônibus que era possível parcelar uma passagem aérea para o Nordeste. “Hoje procuro mostrar 
que com US$ 500 (cerca de R$ 860 pelo dólar turismo), dá para viajar para a Argentina.” 
 
Os shows de tango, as compras na calle Florida e a neve de Bariloche, embrulhados em 
pacotes de três dias a uma semana, parcelados geralmente em até dez vezes, fazem sucesso 
entre quem está deixando o País pela primeira vez. “Buenos Aires costuma ser o destino de 
estréia de quem nunca foi para o exterior, como era o Paraguai anos atrás”, compara o 
presidente da CVC, Guilherme Paulus. Já outros roteiros para a Disney ou Europa estão mais 
para o bolso do público A e B. Os países europeus, principalmente por causa do euro, são 
caros.  
 
Para dar a medida de quanto cresceu a procura por pacotes para a capital da Argentina, ele 
explica que no ano passado trabalhava com vôos fretados duas vezes por semana e este ano 
está com saídas diárias para Buenos Aires. “Tenho cerca de 500 passageiros por dia em 
Buenos Aires. Em 2007, eram de 250 a 300 em momentos de pico”, compara Paulus. Ele 
acredita que boa parte desse movimento está sendo incrementado pela classe C, que começa 
perceber que é possível fazer turismo fora do Brasil.  
 
O aumento do volume de cheques para financiamento de viagens este ano é o que chamou a 
atenção do assessor comercial Daniel Gil, da Fenix, especializada em viagens para a América 
do Sul. O parcelamento em até dez vezes pode ser acertado nas agências que operam com a 
Fenix em cartão de crédito ou cheque. “Mas o fato de ter aumentado o uso do cheque nos 
pagamentos indica que o consumidor da classe C está comprando mais pacotes porque eles 
não têm limite suficiente para pagar com cartão. Por isso, usam cheque pré-datado.”  
 
Os brasileiros gastaram nos quatro primeiros meses do ano US$ 3,4 bilhões em viagens ao 
exterior, um crescimento de 61,5% ante igual período de 2007. É um volume recorde, 
segundo informações do Banco Central (BC). Os números da Associação Brasileira de Agências 
de Viagens (Abav)revelam no primeiro quadrimestre do ano um crescimento de 20% nas 
vendas de pacotes internacionais e de 15% nos roteiros nacionais na comparação com a 
mesma época no ano anterior.  
 
“A combinação de dólar e peso favoráveis, no caso da Argentina, é um incentivo muito grande 
para o turista de menor renda”, diz o diretor de serviços do Carrefour, Paulo Silveira. A rede 
francesa de supermercados, em parceria com a CVC e a Pisa Trekking, especializada em 
viagens de aventura, vende pacotes em quiosques.  
 
No ano passado, eles eram oferecidos em menos de 20 lojas do grupo. Este ano, os quiosques 
turísticos estão em 40 lojas da rede de supermercados e os pacotes começam a ser vendidos 
pela internet. Mas 70% das vendas estão concentradas em São Paulo. 
 
“A classe B , de maior poder aquisitivo, quer calcular quanto custa a viagem como um todo. 
Mas a classe C está mais interessada em saber se a prestação no orçamento e quanto vai 
gastar em Buenos Aires”, diz Silveira. “Hoje um casal com R$ 60 come muito bem na cidade.” 
 



Metalúrgicos, seguranças e funcionários públicos estão na lista de novos clientes da Visual, 
para roteiros fora do País. “Temos uma nova camada de público fazendo roteiros curtos para 
fora”, diz o presidente da empresa, Afonso Gomes Louro. 
 
“São poucos, ainda, mas quem tem renda de R$ 1 mil a R$ 2 mil pode pegar uma promoção 
de US$ 400 ou US$ 500 e passar 3 dias em Buenos Aires ou gastar um pouco mais e ficar 4 
dias em Santiago.” Segundo ele, a venda de pacotes para a Argentina em maio estava 18% 
acima de maio de 2007. A expectativa é que nas férias de julho elas aumentem 25% ante 
julho do ano passado. 
 

 
Leia mais: 
 
Em Buenos Aires ou Bariloche, a 1ª vez fora do País  
 
Correr atrás de promoções de baixa temporada, parcelar o pagamento da viagem e aproveitar 
folgas e fins de semana para fazer roteiros curtos tem sido a estratégia da professora Denise 
Castor, de 39 anos, para fazer turismo pelo Brasil. Mas até o fim do ano ela embarca para sua 
primeira viagem internacional.  
 
“Vou para Buenos Aires, cidade do tango, do glamour e que também cabe no nosso bolso”, 
resume. Com salário em torno de R$ 1,8 mil, ela calcula que gastará cerca de R$ 1,2 mil para 
passar 3 dias na Argentina. O valor deverá ser dividido em cinco prestações de R$ 240. 
 
Em julho do ano passado, Cleide dos Santos passou 15 dias de férias na Praia Grande. Este 
ano, no próximo mês, ela desembarca em Bariloche, na Argentina, para conhecer a neve, com 
a filha Carolyne dos Santos Ribeiro, de 10 anos. É a primeira vez que as duas viajam de avião 
e saem do Brasil. “Conheço a Bahia, Santa Catarina, mas fui de ônibus”, diz Cleide, que é 
bancária e mora com a mãe, funcionária pública. 
 
“Cheguei a me interessar por um pacote para o Beach Park (parque aquático), em Fortaleza, 
mas iria gastar R$ 1 mil a mais e para ficar no Brasil”, compara. A viagem para Bariloche será 
dividida em nove prestações de R$ 420, mais uma entrada de R$ 1,5 mil. Ela só não sabe 
quanto gastará por dia na cidade. “Não conheço bem a moeda deles.” 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 jun. 2008, Economia, p. B18. 


