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Segmento é responsável por 25% da receita gerada com viagens internacionais no mundo. 

Uma ilha particular em Angra dos Reis (RJ), uma antiga fazenda produtora de café ou uma 
casa de frente para o mar em Itacaré (BA) integram a extensa lista de destinos exclusivos do 
Brasil. Responsável por 25% de toda a receita gerada com viagens internacionais no mundo, e 
pouco afetado pela crise financeira, este luxuoso e rentável nicho do turismo começa a 
despertar a atenção do governo e de empresários brasileiros. Ainda pouco competitivo na 
questão da infraestrutura, o País aposta em cultura e biodiversidade para roubar mercado, 
principalmente, da Europa, Ásia e dos vizinhos. 

Para fortalecer o segmento e fazer com que o Brasil entre de vez na rota global do luxo, o 
Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) assinou em julho um Termo de Cooperação Técnica 
com a Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) – associação que reúne os principais 
investidores nacionais do setor. “O País vem despertando neste nicho e ano após ano ganha 
uma parcela do mercado”, afirmou à AméricaEconomia.com.br a gerente de apoio à 
comercialização da Embratur, Karem Basulto. 

De qualquer maneira, o setor já trabalha com metas ambiciosas. “Queremos que o Brasil 
responda por 1% do turismo mundial do luxo no prazo de cinco a dez anos”, afirmou o 
presidente da BLTA e proprietário do resort Ponta dos Ganchos (SC), Nicolas Klenner Peluffo. 
De acordo com o estudo realizado pela International Luxury Travel Market (ILTM), a 
modalidade gerou 25 milhões de desembarques mundialmente e US$ 180 bilhões em gastos 
em 2006, ou cerca de US$ 7.200 por desembarque (apenas com viagens internacionais). 
Considerando a estimativa, o Brasil atingiria US$ 1,8 bilhão em faturamento, caso a meta da 
associação fosse atingida. 

Preço da exclusividade 

Para desfrutar da paisagem e conforto de uma ilha exclusiva ou de uma espaçosa casa à beira-
mar, o preço é alto. O aluguel pode variar entre US$ 2,5 mil até US$ 9 mil por dia, segundo o 
sócio-gerente da operadora de turismo CBV Incoming, Franck Vallois. Fundada em 2000 e 
sediada no Rio de Janeiro, a empresa tem como clientes agentes de viagem estrangeiros e 
trabalha apenas com produtos customizados. “Planejar viagens como estas é como fazer 
vestidos de casamento. Um nunca é igual ao outro”, explica Franck. 
 

Localizado em uma península particular no Estado de Santa Catarina, o resort Ponta dos 
Ganchos também cobra o preço da exclusividade. As diárias variam entre R$ 1.190 e R$ 4.200 
por casal. Todos os bangalôs têm vista para o mar e são equipados com adega, internet Wi-Fi 
e cofre digital. E os valores nem de longe assustam a clientela. Segundo Peluffo, o hotel teve 
um aumento de 40% no faturamento nos primeiros cinco meses deste ano em relação ao 
mesmo período de 2008. “Os membros da BLTA não têm percebido a crise”, garante. 

Longe de decorações rebuscadas e ostentações, os turistas de luxo buscam uma experiência 
personalizada, explica Peluffo. “A memória tem que ser a mais autêntica possível. Deve ser 
uma lembrança que poderá ser contada aos amigos e netos.” Segundo ele, o Brasil é um país 
pobre em infraestrutura para turismo, mas pode marcar a diferença na questão cultural e da 
biodiversidade. Saber conciliar serviço e natureza, para o empresário, é o grande desafio do 
setor: “É necessário encontrar um equilíbrio entre esta brasilidade e o padrão internacional de 
qualidade”. 



Grandes redes miram o Brasil  

Empresários e governo afirmam que importantes redes hoteleiras já estão sondando 
investidores no Brasil para realizar investimentos no curto prazo. Os grupos asiáticos Aman e 
Six Senses, por exemplo, já firmaram contratos para operar hotéis no Estado do Alagoas, 
segundo o presidente da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do 
Nordeste Brasileiro (Adit), Felipe Cavalcante. Bandeiras como Four Seasons e Jumeirah 
(proprietária do mítico hotel sete estrelas Burj Al Arab, em Dubai) também estariam de olho 
no mercado nacional, de acordo com o executivo. 

“A vinda destas redes vai ajudar a atrair mais turistas internacionais”, prevê Cavalcante. 
Segundo ele, com o forte impacto da crise financeira nos países desenvolvidos, o grupo Bric 
(Brasil, Rússia, Índia e China) tornou-se a resposta natural para os grandes grupos hoteleiros. 
“Em relação aos outros países do bloco, o Brasil sai na frente devido ao ambiente de negócio - 
similar ao da Europa e dos EUA - e à consciência de que é um país maduro”, opinou o 
executivo. 

Concorrência na América Latina 

Apesar da grande oferta de destinos - que vão do Pantanal à Amazônia, passando pelas praias 
e chapadas - o Brasil ainda fica atrás de alguns países da América Latina quando o assunto é 
turismo de luxo. Isso porque, segundo Peluffo, governo e empresários latino-americanos 
realizam um trabalho de divulgação de seus destinos no exterior há mais tempo do que o 
Brasil. “Como destino de luxo, a Argentina é bem mais representativa para os EUA e a Europa 
do que nós. O país faz um trabalho de promoção há muitos anos e também não exige visto 
para os americanos. Além disso, há excelentes hotéis em Buenos Aires e pousadas de altíssima 
qualidade em diversas regiões do país”, afirmou Peluffo, ressaltando, contudo, que o Brasil 
vem apresentando um crescimento superior ao argentino no segmento nos últimos anos e 
caminha para ultrapassar o vizinho. 

O México foi apontado pelo presidente da BLTA como, de longe, o mais desenvolvido da região 
neste rentável nicho do turismo, ao lado do Caribe. “Isso se deve principalmente ao fato de o 
país estar colado nos EUA, que é um dos maiores mercados do mundo. É muito fácil e 
conveniente para os americanos irem ao México”, afirmou Peluffo, acrescentando que a nação 
também conta com uma excelente oferta de hotéis e serviços. 

O Peru, segundo o executivo, também é um dos melhores exemplos de promoção do turismo 
de luxo na América Latina. “O melhor barco e o melhor hotel da Amazônia estão do lado 
peruano”, exemplificou Peluffo. Uruguai e Chile também foram citados pelo empresário por 
terem companhias turísticas de sucesso (como Explora, Nomads of the Seas, Awasi e Ritz 
Carlton no Chile; e Four Seasons, Mantra e Conrad no Uruguai) e alguns destinos muito 
conhecidos, porém com diferentes níveis de desenvolvimento dentro do segmento luxo. 
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