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A britânica Lonely Planet fecha parceria com a editora Globo Livros e prepara lançamentos no 
país  
 
Seja na Casa Rosada, na Torre Eiffel, na Disney ou no Coliseu de Roma há, invariavelmente, 
brasileiros por lá. E, cada vez mais. Nos últimos dois anos, o número de brasileiros que 
viajaram para fora do país saltou de 2,7 milhões para 5,6 milhões, segundo dados da Polícia 
Federal. 
 
Aproveitando esse boom, as editoras estão investindo no mercado de guias de turismo. No ano 
passado, as vendas desses livretos aumentaram 20% em redes de livrarias como Saraiva e 
Fnac - índice que só fica atrás dos títulos infanto-juvenis, campeões de venda.  
 
O que chama atenção é exatamente esse percentual de crescimento e não propriamente o 
faturamento do mercado de guias, que hoje movimenta algo entre R$ 40 milhões e R$ 50 
milhões por ano. O mercado de livros, sem incluir os didáticos, fatura cerca de R$ 1,5 bilhão 
anualmente, segundo a Câmara Brasileiro do Livro (CBL).  
 
De olho no aumento de brasileiros cruzando a fronteira, a gigante britânica Lonely Planet - que 
já imprimiu 100 milhões de guias no mundo e desde 2007 pertence ao grupo de mídia BBC - 
fechou parceria com a Globo Livros para atuar no Brasil.  
 
"Vamos lançar dez guias simultaneamente com a marca Lonely Planet, que já tem uma equipe 
própria no Brasil. Nos cinco primeiros anos serão investidos R$ 15 milhões", disse Mauro 
Palermo, diretor da Globo Livros. A previsão é que dentro de cinco anos sejam editados de 60 
a 70 guias da Lonely Planet, que devem gerar uma receita acumulada R$ 24 milhões.  
 
O Brasil é o único país da América Latina em que a Lonely Planet está presente. A editora 
britânica tem escritórios na Europa, Ásia e Estados Unidos. "Um em cada quatro guias Lonely 
Planet está publicado em um idioma diferente do inglês e estamos animados para adicionar o 
português do Brasil na nossa família de línguas", disse Matt Goldberg, principal executivo da 
Lonely Planet.  
 
A britânica Lonely Planet terá dois fortes concorrentes no mercado brasileiro: a também 
inglesa Dorling Kindersley (DK), que está no país desde 1995 por meio de uma parceria com a 
Publifolha, e o grupo editorial brasileiro Abril , que tem a seu favor a tradição em guias 
nacionais de viagem. 
 
"Notamos uma mudança no comportamento do turista brasileiro que parece estar mais 
confiante com a economia e mais animado com a cotação do dólar", disse Luciana Maia, 
editora responsável da Publifolha.  
 
Líder em vendas de guias internacionais no Brasil, a editora de livros do grupo Folha tem em 
seu portfólio mais de 90 destinos. Por ano, são editados 50 novos títulos. "Já vendemos mais 
de 3 milhões de exemplares entre guias de viagem e de conversação", disse Luciana.  
 
A atuação das editoras está diretamente relacionada ao aumento da renda do brasileiro e à 
retomada do turismo no exterior. No fim de 2001, após o atentado terrorrista às Torres 
Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos, as viagens internacionais arrefeceram 
brutalmente e só se recuperaram plenamente por volta de 2005 - período que coincide com o 
início da maior oferta de crédito no Brasil.  
 
Esse cenário motivou a Abril a entrar há cinco anos no segmento de guias internacionais, com 
as marcas das revistas "Viagem e Turismo" e "National Geografhic". Durante 
aproximadamente 40 anos, a Abril editou apenas guias com dicas das atrações turísticas 
nacionais.  
 



Neste ano, a Abril lançou um Guia 4 Rodas para Buenos Aires. "O Guia 4 Rodas é usado pelas 
pessoas que viajam dentro do Brasil e o nosso objetivo ao lançar um guia para Buenos Aires é 
atrair os brasileiros que estão trocando as viagens locais pelas internacionais", disse Caco de 
Paula, diretor do núcleo de turismo da Abril. A editora encerrou o ano passado com 1 milhão 
de guias impressos e faturamento de R$ 10 milhões no segmento, um aumento de 15% na 
comparação com 2009.  
 
A escolha pela capital argentina não é à toa. Buenos Aires é o destino internacional mais 
procurado, com cerca de 200 brasileiros desembarcando por dia no país vizinho. Tamanha 
demanda se explica pela proximidade geográfica, pelo custo menor em relação a uma viagem 
aos EUA ou à Europa, pelo real valorizado em relação ao peso e o idioma semelhante ao 
português. Além, claro, do tango, das parrillas, das charmosas livrarias e lojas de decoração 
que fizeram a fama da terra dos portenhos.  
 
Em lojas de NY, vantagens ao turista endinheirado 
Elaine Guerini  
 
Para atrair mais compradores brasileiros de artigos de luxo para a Madison Avenue, 
representantes da famosa avenida nova-iorquina lançarão na segunda-feira em São Paulo o 
programa Key to Madison (Chave para Madison). Trata-se de um cartão, com código 
individual, que será distribuído aos clientes de alto poder aquisitivo por operadoras de turismo 
brasileiras. O visitante que gastar em uma das cerca de 50 lojas participantes, como Dolce & 
Gabbana e MaxMara, terá vantagens e privilégios. Entre eles, transporte em limusines, 
assistência de vendedores que falam português, frete grátis de mercadorias para o Brasil e 
descontos em hotéis e spas da região, além da oportunidade de ver novas coleções e conhecer 
estilistas e designers de moda pessoalmente. 
 
"A ideia é trabalhar inicialmente com os mercados emergentes do Brasil e da China'', disse ao 
Valor, em Nova York, Matthew Bauer, presidente da Madison Avenue Business Improvement 
District (BID), órgão voltado ao desenvolvimento econômico e turístico da avenida, criado em 
1996. Bauer estará em São Paulo para lançar o programa no dia 11, durante uma feira 
americana de turismo.  
 
Por enquanto, três operadoras brasileiras aderiram: Maringá, Queensberry e a Interpoint. O 
papel das agências é distribuir os cartões a seus clientes VIPs. Os benefícios são inteiramente 
bancados pelas lojas da avenida. "Por esse mercado [premium] ser bastante exigente, ter 
regalias em estabelecimentos será um grande apelo de venda. Teremos a oportunidade de 
oferecer o produto [cartão] a todo nosso público A e AA'', afirmou Vera Campacci, gerente do 
Exclusive Travel Service da Maringá Turismo.  
 
"Acreditamos que os clientes que compram esse tipo de viagem não compram um pacote 
turístico, mas sim um roteiro de viagem customizado'', disse Frederico Levy, da Interpoint 
Viagens e Turismo. A expectativa da operadora com a iniciativa não é necessariamente 
aumentar o volume de negócios, mas agregar valor às vendas de viagens diferenciadas. 
 
"Pela nossa experiência com o visitante brasileiro sabemos que ele é muito bem informado 
sobre produtos de luxo, principalmente sobre tendências e artigos que ainda não foram 
lançados em seu país. É um comprador sofisticado que conhece as marcas e sabe o que quer", 
disse Matthew Bauer. 
 
No ano passado, os brasileiros figuraram na quinta posição na lista dos turistas estrangeiros 
que mais gastaram nos Estados Unidos, segundo dados do Office of Travel & Tourism 
Industries (OTTI), do International Trade Administration (ITA) e do Departamento de Comércio 
dos EUA. As despesas dos brasileiros no país somaram US$ 5,9 bilhões - atrás dos 
canadenses, (US$ 20,8 bilhões), dos japoneses (US$ 14,6 bilhões), britânicos (US$ 11,6 
bilhões) e mexicanos (US$ 8,7 bilhões). Em 2009, o Brasil havia sido o sexto colocado (depois 
da Alemanha).  
 



O total de visitantes brasileiros nos EUA em 2010 foi de 1,2 milhão de pessoas - superando as 
900 mil de 2009. Apenas Nova York recebeu 423 mil brasileiros, segundo a NYC & Company, 
órgão oficial de turismo da cidade. "Trata-se de um recorde, fazendo do Brasil o sexto maior 
mercado entre os turistas internacionais em Nova York'', disse Tiffany Townsend, da NYC & 
Company.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 abr. 2011, Empresas, p. B6. 


