
Mercado de turismo -
perspectivas, desafios e caminhos 

Nos últimos dois anos, o mercado de tu-
rismo experimentou uma conjunção de fa-
tores que estabeleceram fundações para 
uma oportunidade sem precedentes de de-
senvolvimento e crescimento. A inserção de 
expressiva e nova camada da sociedade no 
mercado consumidor, resultado das ações 
de distribuição de renda, somadas ao impul-
so na economia do Governo Lula, acumula-
da com as perspectivas da realização da Co-
pa do Mundo (2014) e das Olimpíadas (2016) 
no País, resultou em índices de crescimento 
chineses. O fenômeno está presente nas vá-
rias áreas da atividade, tais como: agencia-
mento de viagens, operações turísti-
cas, transporte aéreo, locação de veí-
culos, cruzeiros marítimos, serviços 
de hospedagem e receptivos. 

A exceção é o mercado de turismo 
receptivo, que em razão da Valoriza-
ção do Real frente ao dólar, torna o 
produto Brasil caro demais para es-
trangeiros, obrigando os operadores a 
usarem a criatividade para competir 
com produtos mais baratos e com o 
apelo da viagem internacional, no ca-
so dos brasileiros. 

Entretanto, o Ministério do Turis-
mo prevê que o número de visitantes 
estrangeiros no Brasil vai crescer pro-
gressivamente até 2014. Só no ano da 
Copa, o país aguarda receber oito milhões de 
visitantes, sendo 600 mil deles apenas no 
mês do mundial. O número de brasileiros 
que devem viajar pelo país durante o evento 
esportivo deve chegar a três milhões. No ano 
passado, as agências de viagens já registra-
ram crescimento de 21% no mercado emis-
sivo de viagens internacionais e de 17% nas 
viagens domésticas, com expectativa de que 
se repitam índices semelhantes em 2011, 
com maior ênfase no aumento da demanda 
por viagens nacionais. 

Os cruzeiros marítimos revelam números 
mais impressionantes; pois saímos de um 
mercado em torno de 140 mil passageiros, 
na temporada 2004/05, para mais de 800 mil 
em 2009/10. As empresas marítimas esti-

mam que, na atual temporada de verão 
2010/11, tenhamos superado o emblemáti-
co volume de um milhão de passageiros. Sob 
a ótica da hotelaria, mais oportunidades de 
emprego são criadas, com dezenas de bi-
lhões de dólares investidos no País, com vis-
tas à expansão e adequação da oferta nacio-
nal - medida, aliás, absolutamente necessá-
ria para suprir a demanda ao longo dos me-
gaeventos que se anunciam. 

Só para citar um exemplo, a ocupação ho-
teleira na cidade de São Paulo chega a 95% 
durante a semana e fica, entre 45% e 60%, 
durante os finais de semana. São os reflexos 
da gerados pelo aumento da demanda por 
viagens de negócios e eventos corporativos. 
Segundo os indicadores econômicos, o mer-

cado de viagens corporativas movimentou 
em 2010 mais de R$ 21,2 bilhões, um salto de 
20,43% em relação a 2009. As companhias 
aéreas, do mesmo modo, experimentam 
crescimento expressivo, com sólida tendên-
cia de aumento de oferta e demanda pelos 
próximos cinco anos. Todo esse movimento 
levou o sistema ao nível máximo de utiliza-
ção e a pressão expôs toda a vulnerabilidade 
e as deficiências de infraestrutura, gerando 
incômodos aos passageiros, estabelecendo 
tensão e perdas financeiras nas relações. 

É exatamente por isso que nos defronta-
mos com o desafio de nos preparar para 
aproveitar, de maneira efetiva e duradoura, as 
oportunidades que se apresentam. Aos em-
presários e líderes institucionais do mercado 

de turismo cabe a hercúlea tarefa de conduzir 
o esforço de criar e adequar a infraestrutura 
necessária para atender toda a demanda que 
se divisa, a despeito das inúmeras dificulda-
des que implicam ações que dependem e exi-
gem diligência do Poder Público. 

A mudança no comportamento do consu-
midor impõe aos integrantes da cadeia de 
prestação de serviço do mercado de viagens e 
turismo novos padrões de atendimento, o 
que implica imediata e urgente elevação nos 
níveis de especialização e profissionalismo. O 
mercado de seguros, juntamente com as em-
presas de assistência aos viajantes, tem parti-
cipado ativamente desse movimento, ofere-
cendo produtos que buscam atender as ne-
cessidades dos passageiros, com coberturas 

de cancelamento, assistência médica e 
perda de bagagem entre outros sinis-
tros, assim como das agências de via-
gens e operadoras de turismo, com um 
Programa de RCP. Ou seja: seguro de 
Responsabilidade Civil Profissional. 

O cumprimento dessas exigências 
levará à conseqüente elevação do ní-
vel de prestação de serviços, pois esse 
processo exige amadurecimento e 
mudança de atitude de todos os play-
ers, no sentido de garantirem a satis-
fação dos passageiros, assumindo sua 
parcela de responsabilidade quando 
as coisas não saírem de acordo com o 
que foi combinado. A oportunidade já 
se apresentou, os desafios estão colo-

cados, assim como os caminhos e os meios 
para atingirmos o objetivo de consolidação 
de um mercado forte, com estrutura e pres-
tação de serviços adequados, baseados em 
respeito e na observância das regras, em res-
peito aos direitos e com o cumprimento dos 
deveres. 

O cenário, movido pela consciência dos 
prestadores de serviços em geral, de que to-
dos nós devemos estar atentos à necessida-
de de proteger nosso patrimônio, na hipóte-
se de um terceiro entender que o trabalho 
entregue venha de alguma forma causar-lh-
es danos, nos indica qual é a melhor rota a 
seguir, com destino à conquista do efetivo 
sucesso. 

Mãos a obra! O tempo urge! 
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