
Brasil avança 4 posições em ranking de turismo 

Os três primeiros lugares com condições mais atraentes para o desenvolvimento da indústria 
de viagens e turismo são da Suíça, Áustria e Alemanha. 

Genebra. O Brasil avançou quatro posições e agora aparece na 45ª colocação entre os países 
com condições mais atraentes para o desenvolvimento da indústria de viagens e turismo, 
segundo o terceiro ranking anual sobre o tema divulgado nesta quarta-feira em Genebra pelo 
Fórum Econômico Mundial.  

Os três primeiros lugares no ranking de 133 países são ocupados por Suíça, Áustria e 
Alemanha, que mantiveram suas posições em comparação com o ano passado. As dez 
primeiras colocações do 3º Relatório de Competitividade em Viagem e Turismo são 
completados por França, Canadá, Espanha, Suécia, Estados Unidos, Austrália e Cingapura.  

A novidade entre os dez primeiros colocados é Cingapura, que subiu do 16º para o 10º lugar, 
enquanto o Reino Unido caiu da 6ª para a 11ª colocação.  

O relatório deste ano destaca o atual período de turbulência econômica e aborda as 
dificuldades enfrentadas pela indústria, como o impacto do preço do petróleo sobre o setor e a 
importância da competitividade para a atração de turistas. O ranking baseia-se em um índice 
de competitividade elaborado pelo Fórum Econômico Mundial composto por informações 
públicas e por dados fornecidos por instituições e especialistas do setor.  

"Para prosperar, e até mesmo sobreviver, neste período de incertezas e mudanças, as 
indústrias de viagens e turismo, assim como os próprios destinos turísticos, terão de lidar com 
os desafios de maneira sistêmica e abrangente", diz Thea Chiesa, diretora de aviação, viagens 
e turismo do Fórum Econômico Mundial, no relatório divulgado pela internet.  

O subsecretário-geral da Organização Mundial de Turismo, Geoffrey Lipman, acredita que o 
índice de competitividade "ajudará governos e indústria a identificarem áreas nas quais o apoio 
ao setor mostre grandes ganhos na resposta à recessão e às mudanças climáticas". 
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