
%HermesFileInfo:B-6:20110425:

B6 Economia SEGUNDA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

A�)�	������ �*����AA2���"I������	��	�����������J��KL�#��8�������<	$��������	�L���	�����������������L����	����;9��	�L�;��������;9��	������3����L���� �B���	�L�;��������B���	��<���2�
����L��������������;��������4�
�������;��
��AAA��
	��������������;9��	��AAAA�����	����	!�������������O�	$���AAAAA����	��������P��

��,�� A�-�.�; ,�BC��,��	
,��;;

���

&46

#���#2��

�%� �&�
161

��� ��% ���

#��6Q<2�#�

�@�

5318
�@%

�%�

5318
�@%

�@�

���
�	� ��*���

#���#2��

�7�,
�@'7

&8

�,,'45

�,�7

��&,

'''7

.�,�D
#���#2��

�,&

&34'

��7

�7�
���'7AAA

137'

�%&
���&�AAAA

��7

7��

<��,�
=�4+;#��R�+�S�F�6��#�B�/��2����;4#�#�+�+���;S���;#��62��2;�2=T#�S�3���#+.;�2G#<R�+��S


@��*�(%� A��%�� ������ ��G��H ��� ���� ,�I(��

Brasil está
caro para
turistas
estrangeiros
Hospedagem no Rio ou em São Paulo está
mais salgada do que em Berlim ou Tóquio

Glauber Gonçalves / RIO

“Planejava ficar um mês no Bra-
sil, mas, quando vi os preços, re-
solvi ficar a metade do tempo.”
O comentário feito pelo cana-
dense Cory Augustyn, 32 anos,
no Rio de Janeiro resume a per-
cepção crescente entre estran-
geiros que visitam o País ou
que nem chegam a vir repeli-
dos pelos custos crescentes.
Quem tenta reservar um hotel
nas principais cidades do País
se surpreende. Hoje é mais ca-
ro se hospedar no Rio do que
em Tóquio, e São Paulo está aci-
ma de Berlim.

Num ranking feito pela agência
virtual Hoteis.com, o Rio é a 10.ª
cidade com a hospedagem mais
cara, em uma lista de 50 destinos.

Numa outra comparação, por
classe de hotel, nas categorias
duas, quatro e cinco estrelas, o
Rio só perde para Nova York. Con-
siderando-se apenas os três estre-
las, a acomodação em Jerusalém
também é mais salgada do que na
capital fluminense.

A diferença entre as listas ocor-
re porque no Rio, ao contrário de
outras cidades, grande parte dos
hotéis reservados pertence a cate-
gorias mais baixas, puxando o pre-
ço médio geral para baixo.

A carestia dos hotéis tem tido
reflexo direto nos negócios das
companhias aéreas que voam pa-
ra o País. Algumas relatam que es-
tá difícil atrair o turista estrangei-
ro. “Infelizmente, a política hote-
leira hoje no Brasil é de tarifas
muito acima do normal. Isso im-
possibilita um pouco (a vinda de
turistas), porque o custo fica mui-
to elevado para o passageiro inter-
nacional”, avalia o executivo da
área comercial da Copa Airlines,
Leandro Horta.

Grande parte dos altos preços
se explica pelo descompasso exis-
tente entre oferta e demanda. O
próprio presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis
(ABIH), Enrico Fermi, sentiu
na pele o problema.

Há duas semanas, em uma
viagem de última hora ao
Rio, viu-se sem acomo-
dação e teve de dor-
mir na casa de um
amigo.

“Em função
da pequena
oferta de ho-
je e da pro-
cura ser
muito for-
te, você
tem pre-
ços maio-

res”, explica. Ele afirma que, por
causa da escassez de leitos, o Rio
já está deixando de receber uma
série de eventos. Um plano, po-
rém, prevê a construção de 10 mil
quartos na cidade até a Copa do
Mundo de 2014.

Câmbio. Já nas alturas, produ-
tos e serviços pesam ainda mais
no bolso dos estrangeiros por cau-
sa da valorização do real ante ou-
tras moedas. Em seis anos, a cota-

ção do dólar saiu de cerca de
R$ 2,15 para menos de R$
1,60. Por conta disso, além

de hospedagem, alimenta-
ção, entrada para atra-
ções turísticas e trans-
porte estão mais salga-
dos para os turistas que
vêm ao País. Andar de
metrô no Rio e em São
Paulo, por exemplo, cus-
ta mais do que em Los An-

geles ou Roma.
Prestes a embarcar no bondi-

nho do Pão de Açúcar, pelo qual
pagaria R$ 44, o canadense Cory,
que viaja na companhia da finlan-
desa Eva Gronow, 20 anos, e da
australiana Laura Kennedy, 31
anos, externou decepção com os
preços. “Muitas coisas são mais
caras até mesmo do que nos nos-
sos países”, diz o turista, ao la-
mentar que na viagem de seis me-
ses pela América do Sul, a passa-
gem pelo Brasil terá de ser encur-
tada. Para ter uma ideia, um pas-
seio na Estátua da Liberdade, em
Nova York, custa o equivalente a
R$ 30, aproximadamente.

Também surpresa com os cus-
tos, Laura reclama, principalmen-
te, da alimentação. “Ontem paga-
mos R$ 22 por uma porção de 12
bolinhos de queijo. É muito ca-
ro.” Nem mesmo se hospedando
em um albergue, acomodação

Menos tempo.
Preços encurtaram a
viagem de Eva, Cory
e Laura no País

FABIO MOTTA/AE
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ENRICO FERMI
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE
HOTÉIS (ABIH)
“Em função da pequena
oferta de hoje e da procura ser
muito forte, você tem
preços maiores.”

mais econômica, o grupo conse-
guiu escapar dos altos preços. “Pa-
gamos R$ 33 durante a semana e
R$ 45 no fim de semana. Na Argen-
tina e no Chile, é mais barato”,
compara Cory.

Dados divulgados pela Embra-
tur há duas semanas mostram
que o número de turistas no Bra-
sil chegou a 5,16 milhões em 2010,
um aumento de 7,5% ante o ano
anterior, mas ainda inferior ao re-
corde de 2005.

Apesar do avanço, o professor
de economia Alcides Leite, da Es-
cola de Negócios Trevisan, avalia
que o número ainda é tímido na
comparação com países como
México e Argentina. “Somos um
país de grande dimensão. Podería-
mos ter de três a quatro vezes
mais turistas do que recebemos.”

O presidente da Embratur, Má-
rio Moysés, reconhece que os pre-
ços estão elevados e afirma que o
País precisa encontrar meios de
lidar com o câmbio valorizado. “A
valorização do real faz com que
tenhamos um produto turístico
com um preço cujo patamar exige
que melhoremos em qualidade”,
declarou em evento .

Demanda interna. Para Leite,
porém, há outros fatores além do
câmbio que explicam as tarifas co-
bradas. De costas para o turismo
internacional, o País teria investi-

do pouco no setor, o que resul-
tou em baixa concorrência e
custos altos para os turistas.
Além disso, uma carga tributá-
ria pesada sobre produtos e ser-
viços agrava a situação.

Tudo isso num momento
em que a demanda interna está
altamente aquecida. Com di-
nheiro no bolso e crédito dispo-
nível, a nova classe média en-
tra com vontade no mercado
consumidor de produtos turís-
ticos, lotando os principais des-
tinos do País. Esse quadro gera
um ambiente ainda mais favo-
rável a preços elevados.

“As classes C e D estão vindo
para a nossa base de consu-
mo”, diz Fermi, da ABIH. “Nos
últimos 15 anos, foram 30 mi-
lhões de brasileiros e todos os
indicadores econômicos le-
vam a crer que vamos ter mais
50 milhões nos próximos dez.”

Ranking. Entre 50 destinos, Rio é a 10ª cidade mais cara

Viaje pelo Mundo em até 10 vezes sem juros – Saídas diárias o ano todo

Bariloche 8 dias

Roteiro com passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto, 7 diárias de hospedagem 
com café da manhã, roupa especial para neve por 6 dias, passeios ao Circuito Chico, Ponto 
Panorâmico com ingresso ao teleférico do Cerro Campanário, Cerro Catedral, Cerro Otto 
e visita à Fábrica de Chocolate, 1 guia de bolso com informações turísticas, 1 ingresso ao
Cassino com 1 taça de champanhe e seguro-viagem.

À vista R$ 3.380, ou 10x R$ 338,00
Base US$ 2.038,00, Preço para saída 2/julho.

A maior e mais completa infraestrutura de atendimento ao turista espera por você. 
Equipe especializada e exclusiva com mais de 180 pessoas entre guias, motoristas e coordenadores para 
atender nossos clientes, frota própria com veículos modernos e adaptados para traslados e passeios, loja 
de atendimento e apoio no aeroporto e ponto de apoio no Cerro Catedral. Tudo para dar um show de 
qualidade e atendimento durante a temporada de inverno. Somente a CVC, a maior operadora de turismo da 
América Latina e com 38 anos de experência, pode lhe oferecer tanto conforto e segurança na sua viagem.

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

São Paulo Capital:
Paraíso ................................................ 2146-7011
Aclimação ........................................... 2362-7780
Anchieta – Carrefour.........................2948-3148
Anhanguera-Extra............................... 3831-1312
Aricanduva Shop. ............................... 2728-2626
Avenida Aclimação.............................. 3271-7160
Brooklin .............................................. 5532-0888
Campo Belo........................................ 5041-2740
Center Norte Shop. ............................. 2109-2611
Central Plaza Shop. ............................. 2914-3355
Cidade Dutra – Sonda .......................5666-5337
Eldorado Shop. ................................... 3815-7878
Fradique Coutinho............................... 3596-3470
Faria Lima ........................................... 3031-3106
São Miguel Hiper d’Avó....................... 2058-1662
Ibirapuera Shop. ................................. 2108-3500
Imigrantes – Carrefour .....................3791-9080
Jacu-Pêssego-Carrefour ...................... 2521-5135
Jabaquara-Pão de Açúcar.................... 5015-7933
Jaçanã-Sonda...................................... 2243-2020
Jardim Sul Shop. ................................. 2246-0444
João Dias-Extra.................................... 5851-0035
Light Shop. ......................................... 3255-5323
Market Place Shop. ............................. 2135-0777
Morumbi Shop. .................................. 2146-7200
Morumbi Open Center......................... 2369-9890
Pacaembu ........................................... 2691-9521
Pátio Higienópolis Shop. .................... 3667-8622
Penha Shop. ....................................... 2135-0700

Pirituba ............................................... 3903-6611
Plaza Sul Shop. ................................... 2105-7600
Praça da Árvore................................... 2577-0507
Pte. Rasa-Hiper Negreiros ................... 2046-2668
Raposo Shop. ...................................... 2109-0199
Santa Cecília........................................ 2367-2853
Santa Cruz-Shop. Metrô ...................... 5571-7100
Santo Amaro-Mais Shop. Lg. 13...........5546-2888
São Caetano - Carrefour ...................... 4227-8787
São Judas ............................................ 2858-0599
Shopping D ......................................... 3313-8340
SP Market Shop................................... 2103-1900
Tatuapé-Apucarana ............................ 2093-2093
Tatuapé Shop. Boulevard .................... 3019-3300
Vila Carrão-Sonda. .............................. 2362-8978
Vila Maria-Carrefour Tietê ................... 2636-1864
West Plaza Shop.................................. 2117-2888
Grande São Paulo:
Alphaville - Centro Comercial ............. 4191-9198
Diadema Shop. ................................... 4057-8600
Guarulhos-Bonsucesso ........................ 2498-6022
Guarulhos Shop. ................................. 2425-0533
Mauá Coop Barão de Mauá.................. 4544-8111
Osasco Plaza Shop............................... 3652-3600
Osasco Shop. União ............................. 3652-1600
Ribeirão Pires ...................................... 4828-1868
Santo André-Centro ............................ 2191-8700
Santo André Shop. ABC ....................... 2105-6100
Santo André-Sta. Teresinha............... 4997-4177
S.B.Campo-Prestes Maia ..................... 4330-0966

S.B.Campo-Carrefour Taboão .............. 4178-4377
S.B.Campo-Carrefour Vergueiro .......... 4121-9877
Suzano Shop. ...................................... 2148-4600
São Paulo Interior:
Araraquara-Shop. Lupo....................... 3322-7676
Araras-Leme ....................................... 3554-7800
Bragança Paulista ............................... 4034-3020
Campinas-Barão Geraldo..................... 3249-0232
Campinas-Cambuí............................... 3254-2733
Campinas-Centro ................................ 2102-1700
Campinas-Extra Abolição .................... 3271-2004
Campinas Shop. .................................. 3229-8899
Campinas-Galleria Shop. .................... 3206-0343
Campinas-D.Pedro Shop. .................... 3756-9939
Campinas-Shop. Prado........................ 3276-3680
Campinas-Taquaral............................. 3254-3046
Campos Elíseos..................................... 3610 9948
Campo Limpo Shop. ........................... 5513-8484
Caieiras ............................................... 4442-3114
Fernandópolis.................................... 3465-5520
Guaratinguetá-Buriti Shop................. 3133-3171
Ibitinga ............................................... 3341-8210
Indaiatuba .......................................... 3318-1000
Itapevi Shop. ...................................... 4143-7979
Itapira ................................................. 3813-2426
Itapetininga ........................................ 3373-2144
Ituverava............................................. 3839-1210
Jaboticabal Shop. ............................... 3203-3008
Jaú Shop. ............................................ 3622-0288
Jundiaí Paineiras Shop. ...................... 3395-3688

Limeira Shop. ..................................... 3404-8899
Mauá Coop Barão ................................ 4544-8111
Marília Aquarius.................................. 2105-3888
Matão ................................................. 3382-2771
Mococa................................................ 3665-7990
Mogi Mirim ......................................... 3814-6060
Piracicaba............................................ 3433-9066
Piracicaba Shop. ................................. 3413-5557
Plaza Shopping Itu .............................. 4022-7275
Praia Grande-Litoral Plaza................... 3491-8000
Ribeirão Preto-Centro ......................... 3289-1011
Ribeirão Preto-Novo Shop. . ............... 2101-6400
Salto.................................................... 4602-2022
Santa Bárbara-Tivoli ........................... 3626-5553
São Carlos-Centro ............................... 3307-7180
São Carlos-Iguatemi............................ 3307-8686
S.J. Campos-Adhemar Barros .............. 2139-9540
S.J. Campos-Center Vale Shop. ........... 2139-6700
S.J. Rio Preto-Centro ........................... 2137-5910
S.J. Rio Preto Shop. ............................ 3121-1450
S.J. Rio Preto-Plaza Avenida ............... 2137-0070
S.J. Rio Preto-Praça Shopping............. 3212-8112
Sumaré ............................................... 3883-8888
Taubaté-Praça CTI ............................... 3624-2655
Taubaté Shop. .................................... 3411-5000
Taquaritinga ....................................... 3253-3909
Várzea Paulista.................................... 4595-6200
Vinhedo .............................................. 3876-3788
Votuporanga....................................... 3423-3029

A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.
Condições gerais: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos
a reajuste e mudança sem aviso prévio. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Parcelamento promocional em até 10x sem juros, sendo a 1ª parcela no ato da
compra e as demais mensais com cheque ou cartão. Passeios não incluem ingressos. Ofertas válidas para compras realizadas até um dia após a publicação.Taxas de embarque cobradas
pelos aeroportos não estão incluídas nos preços. Câmbio base 14/4/2011: US$ 1,00 = R$ 1,66. Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa.

BARILOCHE
FÉRIAS NA NEVE

● Escalada de preços

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 abr. 2011, Economia & Negócios, p. B6 e B7.




