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O Brasil, com sua imensa variedade de praias, rios, montanhas, trilhas e matas, é um destino 
com potencial inigualável para atividades esportivas ao ar livre. O turismo aparece como o 
setor em maior evidência na cadeia de negócios voltados para os esportes de aventura, 
gerando demanda para uma série de atividades, como a fabricação e venda de equipamentos 
e acessórios, e promoção de eventos. Apesar de alguns gargalos, o mercado experimenta 
crescimento. As operadoras de turismo de aventura atenderam a 4 milhões de clientes no ano 
passado, contra 3 milhões em 2006, segundo a entidade do setor.  
 
Promovido pela Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura 
(Abeta), em parceria com o Ministério do Turismo e o Sebrae Nacional, o Relatório Diagnóstico 
do Turismo de Aventura no Brasil aponta também que as cerca de 1,7 mil empresas do setor 
movimentaram R$ 290 milhões no ano passado. O levantamento revela ainda que a maioria 
dessas companhias concentra-se nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 
e oferece diversas atividades como caminhada, vôo livre, tirolesa, rapel, arvorismo, mergulho 
e pára-quedismo.  
 
Estilo de vida 
 
Segundo Sergio Franco, diretor da Adveture Sports Fair, considerada uma das principais feiras 
de esportes de aventura da América Latina, uma mudança de paradigma na vida da população 
brasileira é a principal responsável pela demanda em alta. “Atualmente, as pessoas querem 
estar saudáveis, ter mais qualidade de vida. As grandes metrópoles já não são mais o ideal de 
muita gente. Buscar tempo livre para viajar tornou-se necessidade. Essa mudança de 
pensamento está impulsionando o mercado”, afirma.  
 
Franco crê que o turismo desempenha papel fundamental para disseminar os esportes de 
aventura, posicionando-se no topo da cadeia de negócios. “Na maioria das vezes, é durante 
uma viagem que, pela primeira vez, o turista tem contato com rapel, caminhada, vôo livre, 
entre outras atividades esportivas. O turismo de aventura acaba se tornando a porta de 
entrada para esses esportes”, diz.  
 
O setor de equipamentos também atravessa um momento favorável. Presente em 
praticamente todos os estados brasileiros, a paulista Curtlo, que fabrica mochilas e vestuário 
para esportistas de aventura, está há 15 anos no mercado e projeta crescimento de 20% em 
seu faturamento para 2008.  
 
“Hoje temos uma distribuição ampla em todo o País. Oferecemos um produto de qualidade, 
que caiu no gosto de quem pratica atividades outdoors. No entanto, ainda há espaço para 
crescer. O setor não explora totalmente seu potencial. O Governo precisa investir mais na 
criação e preservação de parques florestais e reservas ambientais, entre outras medidas, para 
que o número de praticantes cresça”, afirma Fernando Oliveira, proprietário da Curtlo.  
 
Apesar do bom momento, o turismo de aventura também esbarra em entraves que impedem 
um crescimento mais acentuado. Segundo a Abeta, a promoção dos principais destinos 
brasileiros, bem como a comercialização dos mesmos no exterior , é um dos maiores 
problemas do setor. “O Governo federal, com a Embratur, apóia o setor como um todo. 
Participamos de feiras internacionais e levamos nossos produtos, mas ainda não conseguimos 
atingir o público estrangeiro satisfatoriamente”, diz Gustavo Timo, presidente da entidade.  
 
A informalidade, segundo Timo, também é outro grande gargalo. “O turismo de aventura ainda 
é novo no Brasil. O início das atividades do setor data da década de 1970. O tempo médio de 
atuação das empresas do mercado é de 10 anos. Infelizmente, ainda há empresas bem 
amadoras. Hoje, entre 15% e 25% das operadoras são informais. Vivemos um processo de 
amadurecimento, em que a busca por mais profissionalismo e capacitação é a meta”, diz.  
 



Ele destaca que esse problema é agudo em cidades como o Rio e Fortaleza. Gabriel Werneck, 
diretor geral da operadora de turismo de aventura carioca Rio Hiking, reforça as palavras de 
Timo e ainda aponta a alta do dólar como outro problema no mercado carioca.  
 
“Hoje, no Rio, uma pessoa faz um curso de alpinismo, se junta a um amigo que conhece 
algumas trilhas, imprime alguns folhetos e passa a oferecer roteiros para turistas de uma 
forma totalmente informal. Com mais empresas no mercado, a competição aumentou e a 
demanda, que era boa, esfriou. Para piorar, 95% de nossos clientes são estrangeiros e, com a 
queda do dólar, nosso movimento diminuiu ainda mais”, revela. 
 
 
Leia mais: 
 
Feira reúne empresas do setor 
 
Empresas do setor de esportes de aventura estarão reunidos nesta semana em São Paulo, na 
Adventure Sports Fair 2008, em sua décima edição. O evento, de quinta-feira a domingo, 
reunirá 300 expositores, entre operadoras de turismo e empresas de equipamentos para off-
road, camping, vela, mergulho e surfe, entre outros esportes. Organizações não 
governamentais (ONGs) e secretarias estaduais de turismo também participam. Os 
organizadores calculam que R$ 95 milhões serão gerados em negócios.  
 
Este ano, o encontro traz algumas novidades. Diferentemente das últimas edições, em que o 
primeiro dia era reservado a lojistas e empresários, todos os dias serão abertos ao público em 
geral. No ano passado, a Adventure Sports Fair recebeu cerca de 58 mil visitantes, gerando R$ 
93 milhões em negócios. Para este ano, são esperados 60 mil visitantes. A feira também trará, 
pela primeira vez, operadores de turismo estrangeiros para conhecer os principais destinos de 
aventura no País.  
 
“Precisamos tornar nossos pólos de esporte de aventura mais conhecidos no exterior, por isso 
essa iniciativa é fundamental. Só assim poderemos vendê-los mais facilmente. Nossa idéia não 
é competir com outros destinos conhecidos na América do Sul como, por exemplo, Machu 
Pichu, no Peru, Patagonia, na Argentina, e Salar de Uyuni, na Bolívia. Queremos conjugar 
todos esses locais, vender pacotes conjuntos, por isso, representantes desses países também 
estarão na feira”, revela Sergio Franco, diretor da Adventure Sports Fair.  
 
A feira manterá atrações das outras edições: a organização confirmou os tanques para caiaque 
e mergulho, além das pistas para test-drive de off-road, moutain bike e quadriciclo. Sucesso 
na edição passada, o campo de neve — formado por 40 toneladas de gelo da Patagônia —, 
onde os visitantes podem caminhar, está confirmado. “O evento é também uma excelente 
opção de lazer para a cidade, além de ser um momento de agitação para o setor, quando 
vários negócios são gerados”, afirma Franco. 
 
 
Leia mais: 
 
Setor enfrenta dificuldades no Rio 
 
Se o dólar em baixa e a informalidade parecem dificultar o turismo de aventura no Rio, o 
varejo, em outra ponta dessa cadeia de negócios, também passa por turbulência. As principais 
lojas de esporte de aventura cariocas projetam crescimento tímido para este ano. Fatores 
como a entrada de grandes redes varejistas no mercado, a acirrada concorrência e a redução 
do número de praticantes são apontados como os principais responsáveis pela desaceleração. 
Ainda assim, há quem busque novas alternativas e esteja lucrando.  
 
Localizada em Botafogo, a Casa do Alpinista está há mais de uma década no mercado e vende 
equipamentos para escalada e montanhismo. Segundo seu proprietário, Claudio Chaves, o 
cenário já foi muito melhor. “Entre 1999 e 2005, os esportes de aventura tiveram um boom. 
Com isso, a concorrência aumentou muito. Mais ainda, ela se tornou desleal: hoje, há 



petshops que vendem mochilas para caminhada. Além disso, vendo produtos especializados 
como, por exemplo, um mosquetão, que o cliente pode encontrar pela metade do preço em 
sites na internet”, afirma.  
 
Já Rodrigo Demuti, que administra duas lojas da Montcamp, na Barra da Tijuca e em Ipanema, 
além de possuir um canal de vendas na internet, acredita que a entrada de grandes varejistas 
como Lojas Americanas e Casa & Vídeo acirrou ainda mais a concorrência. Para ele, outro fator 
também está pesando. “Acho que os esportes outdoors saíram um pouco da mídia”.  
 
Para driblar a crise, Demuti quer fortalecer a linha de produtos de sua loja, além de investir 
em parcerias exclusivas com marcas internacionais. “Esse é o caminho que vai me fazer 
crescer entre 10% e 12% este ano. Ainda assim, é um aumento bem abaixo do que 
obtínhamos anos atrás”, revela. Segundo a consultora de negócios Claudia Pamplona, a receita 
para escapar do mau momento passa por aí.  
 
“Como participam de um setor com público restrito, fica inviável para essas empresas 
concorrerem com as grandes redes varejistas. A saída é apostar em diferenciais como, por 
exemplo, diversificar o negócio, investir no atendimento, procurar novos canais de venda e 
revender produtos exclusivos”, aconselha.  
 
A Special Adventure, em Botafogo, está há quatro anos no mercado e, atualmente, além de 
vender equipamentos e produtos para esportes de aventura, organiza eventos de incentivo 
para empresas. “É uma área que passamos a investir recentemente e que tem nos trazido bom 
resultados”, afirma Pedro André, um dos sócios da empresa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 set. 2008. Seudinheiro, p. B-18. 
 
 
 
 
 


