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Induzir aventureiros a inun-
dar o corpo de adrenalina é um 
negócio dos deuses. Prova disso 
são os resultados da décima 
edição da Adventure Sports Fair, 
a maior feira de esportes e de 
turismo de aventura da Améri-
ca Latina, que se encerrou no 
domingo passado, em São Paulo. 
O evento demonstrou que o seg-
mento supera obstáculos e bate 
recordes a cada ano com a força 
e a categoria dos melhores off-
roads: foram 61,1 mil visitantes 
(dentre eles, 7 mil negociantes) 
e R$ 95 milhões em vendas de 
equipamentos, com 300 exposi-
tores de 26 Estados brasileiros 
e de 16 países. Tudo isso em 
quatro dias.

Meca nacional dos destemi-
dos, a feira também é a passarela 
mais vistosa de um segmento 
que vai movimentar até o fim 
do ano, no País, R$ 490 milhões 
no turismo (o de aventura é em 
média 25% mais caro do que o 
convencional) e mais R$ 250 
milhões em venda de equipa-
mentos, vestuário e calçados. 
“No Brasil, o setor cresce 20% 
ao ano”, diz Sérgio Franco, or-
ganizador da Adventure. 

E fora daqui a situação não é 
diferente. “Nos Estados Unidos, 
o turismo formal diminuiu nos 
últimos anos por causa da crise, 
mas o de aventura continua em 
franca expansão”, completa. A 
comparação dos números da 
primeira edição com a recém-
encerrada dá uma dimensão do 
ritmo vertiginoso da escalada. A 
primeira feira atraiu 42,2 mil visi-
tantes, 125 expositores e 3,2 mil 
negociantes, que movimentaram 
juntos R$ 10 milhões. 

A atividade de aventura pode 
ser dividida, antes de tudo, nos 
setores terra, água e ar. Esses três 
guarda-chuvas abrigam de turis-
mo a ações de sustentabilidade 
ambiental, passando por off-road, 
camping, vela, bike, arborismo, 
moto, surfe, esportes aéreos 
(parapente, vôo livre), esqui e 
mergulho, dentre outros.

Os dados e as estatísticas 
listados dizem respeito ex-
clusivamente ao negócio da 
aventura. Ou seja, aos produtos 
e serviços vendidos para de-
safiadores de carteirinha, que 
escalam picos, descem corren-
tezas, superam seqüências de 
crateras chamadas de estradas 
por obra da boa vontade.

Na conta não está incluído 
o movimento gerado pelos que 
compram qualquer produto sob 
influência de algum espírito aven-
tureiro. Todo mundo conhece um 

dono de off-road ou carro “adven-
ture” que jamais andou na terra.

“Se o mercado tivesse con-
dição de separar e quantificar 
essas influências, o verdadeiro 
potencial desse universo as-
sustaria. Nossas estimativas 
mostram que, somados os dois 
mercados, o aventureiro profis-
sional, o assíduo e o esporádico 
representariam juntos apenas 
15% do total. Os que adotam o 
conceito de aventura só como 
estilo de vida representariam 
85%”, aponta Franco. Por sinal, 
o sujeito típico da faixa dos 
15%, pelas estatísticas do setor, 
é aquele para o qual qualquer 
aventureiro gostaria de lançar 
mão: 60% concluíram o curso 
superior, 90% são das classes A 
e B, 90% têm mais de 25 anos. O 
topo do Everest do consumo.

O turismo responde pela 
maior fatia de movimento conta-
bilizado no segmento. Um estudo 
chamado Relatório Diagnóstico 
do Turismo de Aventura no 
Brasil, retirado do forno recente-
mente pela Associação Brasileira 
das Empresas de Ecoturismo e 
Turismo de Aventura (Abeta), 
em parceria com o Ministério 
do Turismo e o Sebrae nacional, 
mostra que o setor de turismo de 
aventura vai mobilizar 4 milhões 
de turistas em 2008 no Brasil (o 
dobro do registrado em 2006), 
além de gerar os R$ 490 mi-
lhões elencados anteriormente. 
Com mais de 1,5 mil empresas 
envolvidas, ele emprega 8 mil 
pessoas, número multiplicado 
por três na alta temporada. “O 
crescimento reforça o intenso 
trabalho de qualificação feito 
com o segmento de aventura no 
Brasil”, destaca Gustavo Timo, 
da Abeta, um dos responsáveis 
pela pesquisa.

O tempo médio de atuação 
das empresas no setor é de nove 
anos, e o número de clientes 
atendidos por cada uma delas 
é, também na média, de 2,6 
mil anuais. O estudo indicou 
também que uma em cada dez 

empresas está irregular. A maior 
parte funciona no Estado de São 
Paulo, seguida pela região me-
tropolitana do Rio de Janeiro e a 
Serra Gaúcha. As atividades mais 
oferecidas pelas operadoras es-
pecializadas são caminhada, vôo 

Mercado cheio de adrenalina
O setor de esportes e turismo de aventura movimenta R$ 490 milhões por ano no Brasil
Eduardo Marini

livre, tirolesa, rapel, arborismo, 
mergulho e pára-quedismo.

A porta de entrada para a 
aventura é, na quase totalidade 
dos casos, o turismo. O processo, 
normalmente, começa assim: o 
consumidor viaja como turista 
convencional para uma praia bo-
nita. Lá, conhece uma empresa 
de mergulho e experimenta por 
curiosidade. Ao aprovar a aven-
tura, procura um curso. Com 
o tempo, ele passa a comprar 
equipamentos para mergulhar 
sozinho e assim prossegue. 
Entre os maiores eventos desse 
mercado no País estão a corrida 
de aventura Ecomotion e o Rally 
dos Sertões.

De acordo com a Abeta, o 
mercado conta com alguma 
estrutura para esse setor em 
cerca de 200 cidades brasileiras. 
Os principais destinos são Bro-
tas e Socorro (SP), Amazônia, 
Chapada Diamantina, Aparados 
da Serra (Rio Grande do Sul), 
Chapada dos Veadeiros (Goiás), 
Jalapão (Tocantins) e Bonito 
(MT). Na América Latina, os 
mais procurados são Machu 
Picchu, no Peru, Patagônia, 
Cordilheira dos Andes e as áreas 
de deserto chilenas. Apesar do 
enorme potencial, o mercado 
envolve algo entre 6% e 10% do 
fluxo de turistas no País. Aventu-
reiro para embarcar no caminho 
é o que não falta.

• R$ 490 milhões de movimento anual  
 no turismo de aventura

• R$ 250 milhões anuais em venda de  
 equipamentos, roupas e calçados

• 1,5 mil empresas

• 4 milhões de turistas por ano

• 25 mil empregados pelo turismo na alta temporada

• 200 cidades brasileiras com estrutura de turismo

O negócio da aventura no País

Brotas (SP) é um dos destinos procurados pelos aventureiros
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