
Vendas de pacotes turísticos devem crescer 20%

● “Há uma parcela da popula-
ção que nunca havia viajado ao
exterior e agora, com esforço,
consegue. A porta de entrada
para esse cliente tem sido Bue-
nos Aires. É só uma questão de
tempo para esse consumidor ir
cada vez mais longe”, diz Rossi

Júnior, diretor da Associação
Brasileira de Agências de Via-
gem (Abav). Assim como em ou-
tros ramos da economia, o crédi-
to é a principal alavanca desse
viajante. Já é possível parcelar
um pacote internacional em até
24 vezes. “Com a confiança na
economia que existe atualmen-
te, consumidores da classe C
têm segurança para parcelar a
viagem de férias, o que anima
muita gente a viajar”, comenta o
diretor de planejamento do Ban-

co Rendimento, Alexandre Fia-
lho. A instituição oferece finan-
ciamento de até dois anos em
agências de viagem. A média
das operações, contudo, tem
ficado em 12 meses. Outra via
que tem levado muita gente a
gastar em dólares são os cruzei-
ros que lotam a costa brasileira.
Segundo o diretor da Abav, cer-
ca de 1 milhão de brasileiros em-
barcaram no verão. Essas via-
gens também são facilitadas pe-
lo crédito. / P.P.

Turismo cresce e
gasto no exterior
bate recorde
Brasileiros gastam R$ 1,2 bilhão em viagens ao exterior no mês
de janeiro, o maior valor desde 1969, segundo o Banco Central

Paula Pacheco

A temporada de 2010 promete
ser bem mais animadora para a
atividade turística, especialmen-
te para os destinos internacio-
nais. No ano passado, muitos
brasileiros deixaram de ir ao ex-
terior por causa da epidemia de
gripe do vírus H1N1 e das incerte-
zas com o dólar, resultado dos
problemas na economia global.
A consequência esperada é o au-
mento acentuado dos gastos de
brasileiros em outros países.

Segunda maior operadora do
País, a TAM Viagens apresenta
um movimento acima da média
a três meses da alta temporada,
segundo Paulo Castelo Branco,
vice-presidente Comercial e de
Planejamento da TAM.

“Alguns fatores trouxeram
preocupação no ano passado,
mas neste ano teremos recupera-
ção. O dólar está favorável ao tu-
rismo internacional”, afirma.
Ele prevê um crescimento de
25% nas vendas de pacotes para
o exterior entre junho e julho. O
mercado, segundo ele, deve cres-
cer 20%.

O destino preferido, segundo
o executivo, ainda é Orlando. E,
para aproveitar essa preferên-
cia, a TAM vai colocar, além de
um voo diário, como no ano pas-
sado, mais 39 voos extras nos
dois meses de férias.

Maria da Graça Lima Ferreira,
dona de casa de 60 anos, planeja,
há três anos, com o filho Gusta-
vo Lima, jornalista, uma viagem
à Europa. Desde que tomaram a
decisão de seguir para a Europa
de férias, Gustavo vem compran-
do euros com as suas econo-
mias. No dia cinco de abril, eles
embarcam para uma viagem de
15 dias que vai passar por Portu-
gal, Itália e França.

Graça, que mora em Belo Hori-
zonte, planejou todo o roteiro.
Fez cotação com uma agência de
viagens da capital mineira e não
se contém de tanta ansiedade.
“A viagem é um presente do meu

filho. Nunca tive a oportunidade
de visitar a Europa, apenas al-
guns países vizinhos, como a Ar-
gentina. Quero aproveitar um
pouco de tudo, como a boa comi-
da, os vinhos, os azeites. Já avisei
meu filho que ele vai ter de se
preparar para acompanhar o
meu pique”, conta Graça.

A mineira está particularmen-
te ansiosa em conhecer a Itália,
de onde vieram seus avós. Mãe e
filho devem gastar em torno de
R$ 15 mil entre passagens, hotéis
e dinheiro para despesas, como
alimentação. “Será uma viagem
e tanto. Já estou até programan-
do a próxima, para Nova York,
com um grupo de amigas”, con-
ta, animada.

Graça faz parte das estimati-
vas de operadoras de turismo co-
mo a Nascimento. Cleiton Feijó,
diretor comercial, prevê um cres-
cimento de 35% nas vendas de
pacotes internacionais neste
ano – boa parte graças às viagens
de julho, período de férias escola-
res e época escolhida por muitos
brasileiros para tirar férias.

“Os principais destinos conti-
nuam sendo Caribe, Estados
Unidos e Europa. Temos 3 mil
bloqueios, incluindo passagem
e hotel, feitos para a Europa nes-
ta temporada. É 25% maior do
que no ano passado”, diz Feijó.

O portal de turismo Decolar é
outro que aproveita a boa fase da
economia e o entusiasmo dos
brasileiros por visitar outros paí-
ses. Segundo Alípio Camanza-
no, diretor-geral para a opera-
ção brasileira, não foi só o turis-
mo da classe C – que veio da clas-
se D com a melhora do poder
aquisitivo – que cresceu. Mas

também o da nova classe B, que
veio da C.

“Se ele gastava entre US$ 350
e US$ 400 de tíquete médio com
três noites de hotel três-estre-
las, agora ele está gastando de
US$ 500 a US$ 600 para se hos-
pedar em um hotel superior e
por mais dias”, explica o executi-
vo da Decolar.

A CVC, líder do setor, refor-
çou a estrutura para dar conta da
demanda. Valter Patriani traba-

lha com uma previsão de cresci-
mento de 20% nas vendas de pa-
cotes internacionais neste ano.

Pacotes.Uma das formas de
captar mais clientes é por meio
de pacotes como o “Mundo para
Brasileiros”. São excursões para
a Europa acompanhadas por
guias desde o Brasil. Os turistas
inseguros em viajar para o exte-
rior normalmente preferem es-
se tipo de pacote. No ano passa-

do foram 100 saídas; neste ano, a
direção da operadora trabalha
com a previsão de chegar a 262
saídas.

Pela primeira vez neste ano, a
CVC “envelopou” um ônibus
que faz o circuito europeu com a
marca da empresa. A apresenta-
ção do novo veículo foi feita na
semana passada e faz parte da
estratégia de marketing.

Gerente internacional da
MGM Operadora, Priscila Man-
fredini também está otimista
com a chegada da alta tempora-
da. “A procura já está bastante
grande tanto para os destinos
mais tradicionais, como Europa,
Caribe e Bariloche, quanto para
lugares que estamos começan-
do a trabalhar mais intensamen-
te agora, como Leste Europeu e
Colômbia”, conta.

A executiva trabalha com pre-
visão de crescimento nas vendas
de viagens internacionais de
15% neste ano. Como chamariz,
explica, a empresa oferece a op-
ção de parcelamento em 10 ve-
zes sem juros ou 10% de descon-
to para pagamento à vista.

JOHN SCHULTS/REUTERS-17/12/2009

PEDRO VILELA/AE–19/3/2010

Estreia de novos
turistas anima
o setor
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Fernando Nakagawa / BRASÍLIA

Após a crise, os brasileiros vol-
taram a viajar como nunca pa-
ra o exterior. Em janeiro, os
gastos em viagens internacio-
nais dos turistas do País atingi-
ram o recorde de US$ 1,21 bi-
lhão, o maior valor para o mês
desde 1969.

Os números dão às viagens
um papel cada vez mais impor-
tante na composição das contas
externas. Sozinhas, essas despe-
sas equivaleram a 31,6% de todo
o déficit de transações correntes
do mês. Nos anos 80, o porcen-
tual girava em torno de 3%.

Os gastos de viajantes brasilei-
ros pelo mundo crescem rapida-
mente desde o segundo semes-
tre de 2009. Depois dos meses
turbulentos da crise mundial de
2008, a retomada da economia
no ano passado deu confiança pa-
ra que os turistas voltassem a
olhar para fora do País.

Em fevereiro do ano passado,
o gasto atingiu o piso de US$ 553
milhões. Desde então, sobe gra-
dativamente. Na comparação en-
tre os meses de janeiro de 2010 e
2009, por exemplo, a despesa sal-
tou 72,4%. É como se brasileiros
gastassem US$ 27 mil por minu-
to ou US$ 454 a cada segundo do

mês de janeiro.
Do pouco mais de US$ 1,2 bi-

lhão gastos no mês, 68% foram
no cartão de crédito no pagamen-
to de passagens aéreas, hotéis,
aluguel de carros, lojas e restau-
rantes. As compras relacionadas
diretamente ao turismo – como
os pacotes de viagens– e pagas
em dinheiro responderam por
28% das despesas.

As viagens de negócios foram
responsáveis por apenas 2,3%
dos gastos. Educação e esportes
tiveram 0,2% do volume e, moti-
vos de saúde, apenas 0,1%. Há
pouco tempo, em 2005, a fatia
dos negócios representava

5,41% e os fins educacionais esta-
vam com 2% .

Mais longe. A mudança de com-
posição é atribuída ao papel cada
vez mais importante do turismo.
O setor explica que a estabilida-
de da economia, a renda maior e
o câmbio favorável têm gerado
dois movimentos entre os viajan-
tes. No primeiro, quem já conhe-
cia o exterior passa a ir cada vez
mais longe e de forma mais sofis-
ticada. Na outra ponta, brasilei-
ros que nunca haviam sonhado
em sair do Brasil têm consegui-
do carimbar o passaporte pela
primeira vez graças ao crédito

que permite pagar pacotes inter-
nacionais em até 24 vezes.

“Quem sempre viaja ao exte-
rior passou a ir cada vez mais lon-
ge, como, por exemplo, para o
Leste Europeu, Oriente Médio e
até mesmo a Ásia. Nos Estados
Unidos e Europa, esse turista es-
tá mais sofisticado, com melho-
res hotéis e restaurantes”, expli-
ca o diretor de assuntos interna-
cionais da Associação Brasileira
de Agências de Viagem (Abav),
Leonel Rossi Júnior.

Mas há outro movimento que
tem animado o setor: a estreia de
novos turistas. “Há uma parcela
da população que nunca havia

viajado ao exterior e agora, com
esforço, consegue. A porta de en-
trada para esse cliente tem sido
Buenos Aires, na vizinha Argenti-
na, que passou a ser o primeiro
destino no exterior de muita gen-
te. É só uma questão de tempo
para esse consumidor encarar
destinos cada vez mais distan-
tes”, diz Rossi Júnior.

Assim como em outros ramos
da economia, o crédito é a princi-
pal alavanca desse viajante. Já é
possível parcelar a compra de
um pacote internacional em até
24 vezes. “Com a confiança na
economia que existe atualmen-
te, consumidores da classe C
têm segurança para parcelar a
viagem de férias. Isso tem permi-
to a muita gente comprar paco-
tes turísticos”, diz o diretor de
planejamento do Banco Rendi-
mento, Alexandre Fialho. A insti-
tuição oferece financiamento de
até dois anos em agências de via-
gem. A média das operações, con-
tudo, tem ficado em 12 meses.

Outra via que tem levado mui-
ta gente a gastar em dólares são
os cruzeiros que, agora, têm lota-
do a costa brasileira com múlti-
plas alternativas. Segundo o dire-
tor da Abav, cerca de 1 milhão de
brasileiros embarcaram no ve-
rão, estação que terminou neste
fim de semana. Essas viagens
também têm sido amplamente
facilitadas pelo crédito.

Destino preferido ainda
é a Disney, mas cada dia
mais brasileiros viajam
pela primeira vez para
países da Europa

Viagem. Paris está entre os destinos preferidos do brasileiro

Preparativos. A mineira Maria da Graça Lima Ferreira faz as malas para sua primeira viagem a Portugal, Itália e França
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