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Tomas Perez: “Ele aposta na transformação pessoal e quer voltar com os sentidos aguçados”. 

 

Qual é o seu objeto de desejo: uma experiência de luxo, como uma viagem a um lugar 

exótico, com muitas mordomias, ou um bem sofisticado - um carro ou uma joia? 

  

Se for preciso escolher, três em cada quatro viajantes de alto padrão preferem ficar com a 

experiência exclusiva, segundo estudo recente da Unity Marketing, citado pela consultora 

Gabriela Otto - e esta é, sem dúvida alguma, uma mudança de postura por parte do 

consumidor mais abastado, na opinião dela. "As experiências se tornaram mais importantes 

que as posses. Compreender esta nova mentalidade é crucial para os profissionais da área", 

aconselha Gabriela, que dá aulas no curso "Estratégias e Gestão de Turismo de Luxo" da 

ESPM. "No Brasil, com o crescimento e acesso da classe média, o topo da pirâmide quer ainda 

mais diferenciação. O luxo não está mais no preço dos produtos, e, sim, no valor agregado a 

ele. A viagem deve ter um significado, agregar algo na vida do viajante", diz ela. 

  

Para Tomás Perez, da Teresa Perez Tours, que opera exclusivamente no segmento, o que o 

cliente busca, hoje, é cultura, aventura, experiência. "Ele aposta na transformação pessoal e 

quer voltar diferente, com os sentidos mais aguçados", ressalta. 

  

 
Rio Negro, na Amazônia: um dos três destinos mais procurados.  

 

Referindo-se a outro levantamento, da Luxury Marketing Council, Gabriela Otto explica que "os 

clientes de luxo não se importam com preço, se forem convencidos do valor da experiência". 

Eles sabem exatamente o que querem: "memórias únicas, sofisticadas e exclusivas, para a 

vida toda. Não mais serviços ostensivos, mas calma, luxo discreto e viagens com foco na 

autenticidade". Para eles, não interessa esbanjar riqueza: "O que pretendem é aproveitar sua 

fortuna para o enriquecimento pessoal". Para fisgá-los, é importante vender paixão, vivência, 

experiências excepcionais, ofertando valores tradicionais: qualidade, necessidade real, status 

pelo conhecimento e tempo qualitativo com a família e os amigos. 

  

Novos valores, novos destinos. Entre os que estão em alta, citam-se as ilhas privadas, onde se 

tem mais resguardo; paisagens intocadas; destinos com forte apelo cultural e tradições 

fascinantes. "Algumas tendências afetarão o turismo de luxo de agora em diante", ressalta 

Gabriela: a demanda por arte e cultura, turismo gastronômico, roteiros fora do comum e 

paisagens espetaculares será crescente, canalizando o interesse por lugares que preservam a 

cultura e a tradição das comunidades locais e zelam pelo meio ambiente e espécies animais. 

Além disso, explica ela, o serviço - commodity mais preciosa -, incluindo transporte, 
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acomodações, transfer e passeios, deverá funcionar sem erros; e a pressão por personalização 

se manterá em evidência: "A criação de uma relação pessoal baseada na confiança entre 

fornecedores e viajantes deve reger o segmento e os serviços do tipo concierge vão continuar 

crescendo". 

  

 
Guleta, embarcação que leva o viajante pela costa turca do Mar Egeu.  

 

Essa é a receita da viagem perfeita para Sidney Fabiani, 45 anos, empresário do setor de 

tecnologia. Somando no passaporte 28 destinos diferentes, entre os quais uma recente viagem 

para a Ásia, ele explica que, além do requinte gastronômico - que, via de regra, o motiva a 

garimpar os melhores restaurantes dos lugares por onde passa -, o que mais aprecia é o 

casamento entre exclusividade, conforto e cultura. "Eu aceito bem pagar o que for por isso", 

explica, contando que a melhor coisa que fez recentemente, no Vietnã, foi contratar um guia: 

"Além de servir de motorista, ele me deu a visão do vietnamita acerca da guerra com os EUA e 

me contou como seu país ganhou o conflito, quando a versão oficial é de que os americanos 

foram os vencedores", lembra. 

  

Tão estimulantes quanto o novo perfil do turista brasileiro de classe A são as perspectivas para 

o mercado interno de luxo, considerando que o número de milionários no Brasil deve crescer 

19% nos próximos cinco anos e somar 270 mil pessoas, em comparação aos atuais 227 mil, 

segundo relatório do Crédit Suisse. Décimo primeiro colocado no ranking global de nações com 

maior número de milionários, de acordo com o estudo World Wealth Report, da Capgemini 

/RBC Wealth Management, o país assiste hoje a uma elitização do seu setor turístico, sendo 

cada vez maior o número de brasileiros que dispensam os pacotes turísticos para destinos 

previsíveis em troca de diferenciais de requinte. 

  

 
Vista de suíte no resort Amanyara, nas ilhas Turks e Caicos, no Caribe.  

 

E como quem viaja também aprende a hospedar, essa é uma via de mão dupla, que tem tudo 

para transformar o Brasil em berço esplêndido no mapa múndi da atualidade. Mas transformar 

"a terra do carnaval e da folia" em destino cinco estrelas às vésperas da Copa do Mundo e das 

Olimpíadas não é tarefa fácil, segundo Daniela Khauaja, coordenadora de marketing da pós-

graduação da ESPM. 

  

Por mais que o turista de alto padrão chegue a gastar US$ 20 mil dólares numa única viagem, 

em comparação aos US$ 2,5 mil do viajante tradicional, segundo estimativa do World Travel 

Market Trends Report, da Euromotor, o fato é que "a marca Brasil ainda foca as multidões, 

explorando temas como praia e mulher bonita", explica Daniela. Para ela, esse é o grande 

empecilho para que o país se torne destino de luxo. "Por mais exótico que seja aos olhos do A ut
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estrangeiro, o que poderia equipará-lo à Tailândia, Egito ou Marrocos, o Brasil ainda está 

associado ao popular." 

  

A isso somam-se a falta de receptividade pública e a burocracia que dificultam a vinda do 

turista estrangeiro, a carência da aviação executiva, a violência urbana, o desconhecimento de 

outros idiomas e a falta de comprometimento do fornecedor para com o seu cliente, aponta 

Bobby Betenson, sócio fundador da BTLA (Brazilian Luxury Travel Association). 

  

 

 
Atobá-de-pata-azul, de Galápagos.  

 

Responsável pelo primeiro anuário a retratar o mercado nacional do turismo de luxo, a 

associação, que reúne 24 membros, entre operadoras, hotéis, pousadas e resorts brasileiros 

de alto padrão, apurou que o país recebeu, ano passado, 149.519 visitantes, em comparação a 

137.557 em 2010, um aumento de 8,7%. Segundo Betenson, metade desses turistas vêm a 

trabalho e apenas 35% desfrutam de um momento de lazer. "Em média, eles gastam R$ 1.000 

por dia, sendo que a diária de hotel custa entre R$ 881 e R$ 1.006". 

  

Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro (90%), seguido de São Paulo e Amazônia. "É 

quando a falta de infraestrutura de qualidade se faz sentir, com a falta de hotéis, aviões, 

motoristas e carros", explica Betenson. 

  

Ainda assim, uma silenciosa metamorfose está em curso: enquanto a Embratur e a BLTA 

investem na divulgação do destino Brasil em feiras internacionais de turismo, algumas 

pousadas e hotéis nacionais já são mundialmente reconhecidos por publicações especializadas, 

como a Condé Nast Traveller, destaca Gabriela Otto. Paralelamente, novos voos diretos, e 

"sempre lotados", como o da Qatar Airways, já ligam o Oriente Médio a São Paulo; e o Revpar 

(receita de hospedagem por apartamentos disponíveis para venda) dos hotéis de luxo de São 

Paulo registra crescimento anual de quase 12%, nos últimos quatro anos, segundo a BSH 

Internacional, consultoria de investimentos hoteleiros. 
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Fonte: Valor Econômico [Portal]. Disponível em: 
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