
Varejo prepara roteiros para vender a turistas  
Patricia Morgado   
 
O comerciante brasileiro ainda não vê o turismo como negócio, dizem os consultores, e o varejo 
pode explorar muito este nicho, marcado principalmente pela compra por impulso, se desenvolver 
ações simples que induzam ao consumo.  
 
Algumas iniciativas neste sentido serão implantadas em breve. Na região do Vale dos Sinos (RS), 
por exemplo, começará a funcionar, a partir de janeiro de 2005, o projeto “Turismo de Compras”. 
Já na região de Bonito (MS), a roteirização da Serra da Bodoquena, que será concluída em 
dezembro deste ano, envolverá todos os setores da região.  
 
Segundo consultores, regionalizar e resgatar a cultura local por meio das tematizações de 
espaços, produtos exclusivos, parcerias e passeios, são formas sutis de unir o turismo ao varejo. 
 
“O turismo não pode ser visto como um segmento isolado na economia nacional; E setores como 
varejo podem explorar muito mais este nicho, que cresce diariamente”, afirma Mário Petroque, 
consultor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 
 
Um dos caminhos para que isto ocorra, segundo Petroque, está no resgate da cultura local. A 
ambientação das lojas e restaurantes, por exemplo, seria um primeiro passo. O associativismo 
entre lojas da região também seria uma estratégia interessante e economicamente viável. “Cada 
cidade possui um atrativo específico, que a destaca das outras; tendo isto em mente, é preciso 
desenvolver algo ligado à regionalização.  
 
As chances de compra aumentam consideravelmente quando o varejo está associado ao 
entretenimento, mesclando renda e compra. É preciso que o varejo descubra estas oportunidades, 
assim como descobriu o shopping center”, ressalta o consultor do Sebrae. 
 
Quem também concorda com esta afirmação é Marcelo Pontes, consultor de marketing e 
comunicação e chefe do departamento de marketing do MBA da Fundação Armando Álvares 
Penteado (FAAP).  
 
Para ele, o Brasil ainda não colocou o turismo como oportunidade de negócio.  
 
“O País precisa ver este segmento como uma atividade rentável. É preciso oferecer melhor infra-
estrutura ao turista, para que ele possa gastar mais”, diz.  
 
Ele cita como exemplo algumas estratégias que já deveriam ser trabalhadas pelas lojas, como ter 
pelo menos um profissional bilíngüe, além de aceitar pagamentos com o travelers’ checks, por 
exemplo.  
 
“Os varejistas também poderiam fazer parcerias com empresas, como agências e hotéis, para 
mostrar ao turista onde ele pode ir e o que pode comprar. Os shoppings poderiam oferecer 
folhetos explicativos e profissionais bilíngües, que pudessem orientar estes prováveis 
compradores”, afirma. 
 
Para a coordenadora do Departamento de Turismo da Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM), Anna Maria Marcondes Machado, o comércio de regiões turísticas deve se preparar, tendo 
produtos que, geralmente, não são adquiridos pelos consumidores locais. O lojista deve apostar 
em artigos que lembrem o lugar, tenham qualidade e sejam diferentes, caso do artesanato, setor 
que movimenta R$ 350 milhões por ano no País.  
 
Ela cita como exemplo as rendas e bordados do Recife (PE), as pedrarias de Cristalina (GO) e os 
artesanatos de madeira no litoral norte paulista. “O turista é o único consumidor que leva consigo 



um dinheiro sem destino. Se a loja tiver uma vitrine atraente e itens de qualidade, o turista 
compra”, salienta.  
 
Segundo a coordenadora, o turista gasta na medida que encontra produtos diferenciados. A média 
é de que os estrangeiros gastem, com o comércio, aproximadamente, 100 dólares por cidade.  
 
“Apesar de não termos dados oficiais do turista doméstico (brasileiro), acredito que o gasto médio 
deve ser de, aproximadamente, um terço deste valor”, opina Anna. 
 
Varejo ativo  
Considerada a segunda fonte de renda do município, só perdendo para a pecuária, o turismo de 
Bonito (MS), movimentou a quantia de R$ 30 milhões em 2003. A região, forte no ecoturismo e 
no turismo de aventura, recebe cerca de 75 mil pessoas por ano, que ficam hospedadas cerca de 
quatro dias e gastam, em média, R$ 800 neste período.  
 
“O turista de Bonito pertence à classe média alta, possui entre 20 e 40 anos e aprecia a natureza. 
Ele também tem uma profissão estabelecida e aprecia bons hotéis e boa gastronomia”, comenta 
Vânia Moletta, consultora de turismo do Sebrae-MS.  
 
Segundo ela, o comércio da região ainda é incipiente e deveria aproveitar melhor o potencial local. 
O município possui, em sua maioria, lojas de suvenires, camisetas e calçados. “O varejo deveria 
investir mais em itens de decoração e lojas de artigos esportivos, como calçados especiais e 
equipamentos, já que o forte da região é o ecoturismo”, analisa.  
 
Encravado na Serra da Bodoquena, a cidade de Bonito (MS), possui 17 mil habitantes e está a 
330 quilômetros a sudoeste de Campo Grande, capital do estado. Em 1993, a região contava com 
seis hotéis, 300 leitos e seis agências de viagem, números bem inferiores aos observados em 
2001, quando foram contabilizados 77 hotéis, 4.200 leitos e 30 agências de viagem.  
 
Para aproveitar melhor este potencial, o Sebrae-MS implantará, no próximo mês, em parceria com 
o Conselho Regional de Turismo , um projeto que pretende roteirizar a Serra da Bodoquena, que 
abrange os municípios de Porto Murtinho, Jardim, Bonito e Bodoquena. 
 
“Queremos criar roteiros que direcionem o visitante, mostrando a ele o melhor da região. Desta 
forma, movimentaremos toda a cadeia produtiva”, afirma Vânia, do Sebrae local.  
 
Ela cita como exemplo as fazendas de Bodoquena, região que vende produtos voltados a fazendas 
e insumos. “O local virou atrativo de compra de artigos como botas, cintos e cachaças aromáticas. 
É preciso agregar o comércio ao roteiro, promovendo visitas a bares, fazendas e lojas típicas, 
buscando sempre o contato com a cultura local”, explica a consultora de turismo.  
 
Outro exemplo disso é o que acontece na região do Vale dos Sinos (RS), forte na produção de 
couro, calçados e acessórios do gênero. Lá será implantado, a partir de janeiro de 2005, o projeto 
“Turismo de Compras”, que envolverá aproximadamente 200 lojistas da região.  
 
A idéia é aproveitar o potencial de produção e relacionar com os atrativos do local. “Queremos 
estimular a motivação das pessoas para a compra e fazer uma relação entre cultura local, 
compras e entretenimento. Além dos atrativos turísticos, visitaremos fábricas, outlets, o comércio 
e a região produtora”, diz Daniela Bittencourt, consultora do Sebrae-RS.  
 
Segundo ela, o turista deve ter outras motivações, além de qualidade e preço, para comprar, 
durante uma viagem. “Por isso é importante que, cada vez mais, as regiões façam este resgate 
com a cultura local”, finaliza.  
 
Para Vânia, o varejo de Bonito deveria investir em itens de decoração e lojas de artigos esportivos 



 
Leia Mais 
 
 
Gasto dos estrangeiros fica em US$ 2,32 bi até setembro  
 
Até setembro, os turistas estrangeiros gastaram US$ 2,325 bilhões, valor 33,1% maior que em 
igual período do ano passado. O saldo no período, que é a diferença entre o que os estrangeiros 
gastam no Brasil e o dispêndio dos brasileiros no exterior, ficou em US$ 347 milhões. Em 2003, a 
quantia fora de apenas US$ 99 milhões. Os dados são do último balanço divulgado pelo Banco 
Central. 
 
O Plano Nacional de Turismo, lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diz que o 
compromisso do Ministério do Turismo é de, em 2007, fazer com que venham ao Brasil 9 milhões 
de turistas estrangeiros, que sejam responsáveis por um gasto de US$ 8 bilhões, no período. Em 
2003, os cerca de 4,1 milhões de turistas que vieram ao Brasil foram responsáveis pela entrada 
de US$ 3,4 bilhões, uma variação positiva de 8,52% frente a 2002. 
 
A média de permanência de cada turista estrangeiro, segundo o Instituto Brasileiro de Turismo 
(Embratur), é de 13,5 dias, e seus gastos são de cerca de US$ 87,99 por dia. Hoje, o turismo 
representa entre 3% e 4% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.  
 
Segundo o ministro do turismo, Walfrido Mares Guia, a meta é fazer com que esse setor também 
passe a representar 10% da economia brasileira, como acontece em âmbito global.  
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