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Na ilha de Báli, na Indonésia, o crescente fluxo de chineses não só está mudando a dinâmica 
do turismo, como também muda o rosto de Deus. Das barracas nas calçadas da praia de Kuta 
às sofisticadas lojas em Ubud, a maioria das populares estatuetas de madeira e de pedra à 
venda são agora esculpidas com o rosto de Guanyin, deusa budista chinesa da misericórdia. 
 
Poucos anos atrás nesta ilha predominantemente hindu, quase todas essas esculturas 
retratavam deuses hindus, como Ganesh, com seu rosto de elefante, ou Vishnu montado num 
cavalo alado. "Os turistas chineses são o futuro de Báli, e adaptamos muitas coisas para 
atender a gosto deles", diz Adhi Wijaya, um guia de turismo. 
 
Apesar da crise econômica global, o número de turistas chineses que viajam ao exterior 
cresceu 5,2% no ano passado, para 42,2 milhões (eram menos de 7 milhões em 2001). O 
gasto deles cresceu 16%, para cerca de US$ 42 bilhões. 
 
Mais de dois terços dos viajantes chineses vão a Hong Kong ou Macau, dois territórios chineses 
sob governo próprio. Mas grupos de turistas chineses com suas câmeras e gastando "a rodo" 
já podem ser vistos pelo mundo. Sua presença crescente sugere inevitável comparação com as 
ondas de turistas japoneses que irromperam no turismo mundial nos anos 80. 
 
Para analistas, o surgimento dos chineses quase de uma hora para outra é o fenômeno mais 
importante no mercado mundial de turismo em uma geração. Até 2003, os únicos destinos 
(turísticos) fora da zona Ásia-Pacífico que Pequim permitia que seus cidadãos visitassem a 
lazer eram Turquia e Egito. 
 
Desde então, Pequim aprovou quase 100 países como destinos. Os EUA foram aprovados em 
junho de 2008, mas só para cidadãos de umas poucas áreas maiores e mais prósperas da 
China. 
 
Na França, no ano passado, os chineses superaram todas as outras nacionalidades, inclusive 
russos, como os mais gastadores, segundo recente estudo do governo francês, embora o 
número de visitantes chineses tenha diminuído 17% em comparação com 2008. 
 
Operadoras turísticas francesas estão montando mais roteiros de compras para chineses. As 
lojas Galeries Lafayette e Printemps de Paris exibem orientações e oferecem serviços com 
texto em chinês. 
 
Na Itália, o governo prioriza organizar roteiros de férias de luxo para atrair os chineses mais 
ricos e tentar impedir que mais chineses entrem com visto de turista e desapareçam na 
economia paralela. 
 
Nos EUA, redes hoteleiras, como a Marriott, introduziram café da manhã chinês e estão 
recrutando pessoal que fala chinês. "Os turistas chineses têm enorme apetite por viagens ao 
exterior e sua crescente riqueza é evidente", disse J. W. Marriott Jr, presidente da Marriott, em 
recente visita a Pequim. Segundo pesquisas, a atividade favorita dos turistas chineses é, de 
longe, fazer compras. E eles preferem viajar em grupos. A maioria dos viajantes chineses não 
está muito preocupada sobre onde ficar, preferindo economizar com estadia para gastar mais 
nas lojas. 
 
"Isso é, em parte, um traço cultural. Família e amigos esperam que eu traga presentes na 
volta de minhas viagens ao exterior. Mas isso é também porque artigos como bolsas Hermès 
não estão disponíveis ou são muito mais caros na China", diz Yvonne Du, jovem profissional 
liberal que visita regularmente os EUA e a Europa. 
 
Essas atitudes são um desafio para os que tentam faturar com os turistas chineses. "O 
problema que temos é que eles vêm em pacotes turísticos com seus próprios guias, ficam em 
seus próprios hotéis e comem em seus próprios restaurantes", diz Wijaya, o guia em Báli. 



 
Algumas empresas reviram sua operação na China. A dmAfrica, operadora de safáris "cinco 
estrelas", decidiu recentemente fechar sua loja em Xangai. "Não há turistas chineses em busca 
de luxo", diz o diretor-executivo Paul Humphreys. "Eles querem gastar com coisas, não gastar 
com hotéis". 
 
Esse foco em compras faz operadoras chinesas venderem pacotes com descontos, esperando 
compensar a diferença com comissões de pontos varejistas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 09 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. A9. 


