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Mais brasileiros compram viagens para Israel e a venda de pacotes para a Meca também 
aumenta 
 
A busca por destinos turísticos religiosos no exterior está em franca expansão. Levantamento 
da representação do Ministério do Turismo de Israel no Brasil mostra que 22.347 turistas 
brasileiros estiveram em Israel no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 125% em 
relação ao movimento do mesmo período de 2009. 
 
A Tournée Operadora, especializada em viagens para a Terra Santa, forma por ano até quatro 
grupos de 40 turistas brasileiros. Cada um deles gasta US$ 7 mil num pacote de 10 dias, 
estima a diretora da empresa, Nelly Anidjar. 
 
Ela conta que este ano o movimento deve crescer 30% em relação ao ano passado. "As 
viagens a Israel representam 20% do nosso faturamento. E 95% do nosso público é 
evangélico", afirma Nelly. 
 
O público evangélico levou a companhia aérea israelense El Al a operar pela primeira vez no 
Brasil, em 2002. Foi quando ela fretou dois voos, totalizando em torno de 900 passageiros 
evangélicos, que compraram pacotes para conhecer a Terra Santa. 
 
A El Al só voltou a operar no país em maio de 2009, quando estabeleceu três voos regulares 
por semana entre São Paulo e Tel Aviv. "Eu espero muito que até o fim de fevereiro de 2011 
teremos o quarto voo semanal no Brasil", diz o vice-presidente mundial da empresa, Itshak 
Cohen, também diretor-geral para a América do Sul. 
 
No futuro, a tendência é a El Al operar voos diários no Brasil, exceto aos sábados, em respeito 
ao "shabat", dia de descanso na crença judaica. A El Al, apesar de ter sido privatizada há cinco 
anos, ainda é considerada a companhia aérea de bandeira israelense. 
 
Em um ano de operação no país, a El Al transportou em torno de 30 mil passageiros entre 
Brasil e Israel. Cohen, há 50 anos na companhia, estima que 20% são turistas religiosos. No 
segundo ano de atividades no Brasil, o crescimento deverá ser de 15% , diz o executivo, que 
comandou a operação da El Al na Europa antes de vir ao Brasil. 
 
"Temos orgulho de ser a companhia aérea mais segura do mundo", afirma Cohen. A El Al, 
conta o executivo, só contrata pilotos formados pelas Forças Armadas de Israel. Mecânicos da 
companhia também têm a mesma formação, assim como parte dos comissários. Em dezembro 
de 2009, a El Al tinha 523 pilotos e engenheiros de voo, segundo seu balanço anual. 
 
A empresa teve no ano passado receita de US$ 1,6 bilhão, uma queda de 21% diante de 2008. 
Ainda conforme seu balanço anual, a El Al encerrou 2009 com 5.847 funcionários, 37 
aeronaves para passageiros, 38 destinos sem escalas e 440 partidas semanais. 
 
No setor aéreo, é recorrente a informação de que todos os voos da El Al têm agentes de 
segurança. Cohen, porém, não comenta nem confirma mais detalhes relativos a esse tema. Os 
voos da El Al no Brasil têm atualmente taxa de ocupação média de 82%, mesma taxa dos voos 
operados em julho por empresas brasileiras para o exterior. 
 
A demanda por viagens religiosas não se limita a Israel. Estima-se que em torno de 350 
muçulmanos vão do Brasil à Meca por ano, viagem obrigatória para a fé muçulmana pelo 
menos uma vez na vida. A peregrinação, chamada "Hajj", acontece após o Ramadã, mês 
sagrado para os muçulmanos, que neste ano cai no mês de novembro. A visita à Meca 
também pode ser realizada em outras épocas do ano. Nesse caso, a visita é chamada "Omra" 
e não substitui a "Hajj". 
 



A Assembleia Mundial da Juventude Islâmica (tradução da sigla em inglês Wamy) América 
Latina-Brasil começou organizando apenas um grupo de muçulmanos do Brasil para 
peregrinação à Meca. Atualmente, já são até quatro grupos de 10 pessoas cada, segundo o 
vice-presidente da Wamy, xeque Jihad Hassan Hamadeh. 
 
Ele esteve recentemente em Meca, com um grupo de brasileiros. Pela primeira vez, colocou 
fotos da viagem em redes sociais como Twitter e Facebook. "Normalmente, as pessoas que 
vão a Meca são das classes A e B, pois a viagem requer condições financeiras", diz o xeque. O 
custo total da viagem pode chegar a US$ 5 mil, diz o xeque, um dos poucos brasileiros a 
ostentar esse título. Xeque é um líder religioso, formado em faculdade especial. Conduz as 
orações na mesquita. Guardadas as devidas proporções, é o equivalente ao padre católico ou 
ao bispo evangélico. 
 
A Wamy trabalha em parceria com a Mansour Turismo, de Curitiba (Paraná), que tem donos 
muçulmanos. A agência existe há 30 anos, mas apenas nos últimos 15 anos tem feito viagens 
a Meca. A proprietária da empresa, Samira Mansour, calcula que esse pacote responda por 
30% do seu faturamento. Até o fim de 2010, a participação deverá crescer para 35%. 
 
"As pessoas estão se voltando mais para a religião. Com todos esses problemas no mundo, 
elas querem mais fé, mais paciência", afirma Samira. No ano passado, a sua agência 
embarcou 75 muçulmanos para Meca. Este ano, deverão ser 100 pessoas. As viagens a Meca 
são compradas à vista, em dinheiro e sem parcelamento, porque os muçulmanos não podem 
pagar juros, cuja cobrança é proibida pelos princípios islâmicos. 
 
Os seguidores do islamismo também não podem guardar dinheiro para a viagem a Meca por 
meio de aplicações financeiras atreladas a juros. "A usura é proibida pela religião, pois é um 
benefício para poucas pessoas em detrimento de várias", diz o xeque Jihad. Samira acrescenta 
que há muitos casos em que a viagem é dada de presente para aqueles que não têm recursos. 
 
"Na verdade, muitos turistas não procuram apenas destinos religiosos, mas aproveitam a 
passagem por algum deles no seu pacote", diz o presidente da maior operadora de turismo do 
país, a CVC, Valter Patriani. Ele cita como exemplo o caso de Fátima, cidade portuguesa que 
desde 1917 recebe milhares de peregrinos por causa da aparição de Nossa Senhora a três 
crianças, segundo a fé católica. 
 
Este ano, dos 80 mil turistas que a CVC vai embarcar para a Europa, 30 mil deverão passar 
por destinos de cunho religioso, estima Patriani. "As pessoas não compram uma viagem. 
Compram uma experiência", diz ele. 
 
Demanda doméstica é de 15 milhões, segundo a Fipe  
Alberto Komatsu 
 
Quinze milhões de turistas brasileiros têm interesse em explorar destinos religiosos, informa o 
Ministério do Turismo, com base em levantamento do Instituto de Pesquisas Econômicas da 
Universidade de São Paulo (Fipe). 
 
No mercado doméstico, apenas o Círio de Nazaré, em Belém (PA), atrai todos os anos 1,5 
milhão de pessoas. Em Juazeiro do Norte (Ceará), mais 2 milhões de romeiros. Os dados são 
do ministério, que prepara um mapeamento das viagens voltadas a destinos religiosos no 
Brasil. "O mapeamento visa conhecer a oferta do turismo religioso existente hoje no país, 
entendendo quantos e quais produtos turísticos possuímos, onde estão estes produtos, 
quantos municípios possuem calendário de eventos religiosos, se há informações sobre o fluxo 
turístico nesses municípios", diz Sáskia Lima, coordenadora geral de segmentação do 
Ministério do Turismo. 
 
Esse estudo já identificou 96 produtos turísticos com foco na religiosidade. Só de eventos 
católicos são 177 por ano, com importante potencial de geração de recursos. As romarias para 
a terra de Padre Cícero, por exemplo, movimentam por ano R$ 600 milhões, conforme 



estimativa da Prefeitura de Juazeiro do Norte, ou uma média de gasto de R$ 300 por romeiro. 
São cinco romarias por ano. 
 
A cidade de Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, deverá receber este ano 10 milhões 
de romeiros. Esse fluxo de turistas motivou o Santuário Nacional de Nossa Senhora de 
Conceição Aparecida a investir R$ 60 milhões para construir a Cidade do Romeiro.  
 
O projeto inclui a construção de dois hotéis, um centro de convenções, além de lojas e 
restaurantes num terreno de 177,6 mil metros quadrados.  
 
Nova Trento (Santa Catarina) se tornou a capital do turismo religioso catarinense após 1991, 
quando o Papa João Paulo II beatificou a Madre Paulina, que se consagrou pelo trabalho 
realizado naquela cidade. Segundo o Ministério do Turismo, Nova Trento tem recebido um 
fluxo de 20 mil peregrinos por mês.  
 
Um outro estudo realizado pela Fipe em 2007, também a pedido do Ministério do Turismo, já 
mostrava o potencial do turismo religioso. Então, 8,1 milhões de viagens domésticas eram 
movidas pela fé - o equivalente a 3,6% de todas as viagens feitas no país por ano.  
 
Em janeiro, a operadora de turismo oficial do Vaticano, a Ópera Romana, demonstrou 
interesse em atuar no Brasil. De acordo com o ministério, a princípio os primeiros destinos 
estariam localizados em Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Pernambuco. A agência do Vaticano 
só trabalharia em locais que se tornaram conhecidos por meio da fé católica.  
 
O público evangélico é também um importante segmento do crescente turismo religioso. No 
ano passado, a maior operadora brasileira de turismo, a CVC, fretou pela primeira vez um de 
seus navios para o público evangélico. A viagem, de quatro dias pelo litoral brasileiro, teve 
como atração bandas gospel. Segundo Patriani, foram 1.500 jovens. O cruzeiro foi uma 
parceria com a Record Trips, agência de turismo do grupo Record, pertencente à Igreja 
Universal do Reino de Deus. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 set. 2010, Empresas, p. B4. 


