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Operadoras estimam crescimento de 30% nas vendas de pacotes e aéreas prevêem expansão 
 
Mais brasileiros estão arrumando suas malas para viajar neste verão. Com o aquecimento da 
economia, o nível do emprego em alta e o dólar mais favorável, as pessoas estão se sentindo 
mais à vontade para curtir as férias. 
 
As duas maiores agências de viagem do país, CVC Viagens e Agaxtur, tiveram vendas de pacotes 
30% maiores do que em 2003. Esse é um reflexo que já vem sendo sentido pelas companhias 
aéreas ao longo do ano. A Gol festeja expansão de 34% em volume de passageiros transportados 
de janeiro a novembro deste ano em comparação com igual período de 2003. 
 
Tarcisio Gargioni, vice-presidente de marketing da Gol, lembra que o mercado aéreo melhorou 
como um todo. Até porque, neste ano já cresceu 12% enquanto no ano passado em relação a 
2002 amargava uma queda de 6% no volume de passageiros transportados. A partir de hoje, a 
empresa reduzirá suas tarifas em 3,8%, em média. O faturamento da Gol em 2004 deve ser de 
R$ 1,9 bilhão, bem maior que o R$ 1,4 bilhão apurado em 2003. 
 
"A recuperação da economia está sendo muito boa e já deu um reflexo rápido e positivo nas 
companhias aéreas", diz Gargione. O executivo acredita que 2005 vai ser ainda mais otimista. 
 
Os resultados ao longo do ano levaram as agências de viagem a apostar mais fortemente nestas 
férias. "O verão vai ser muito bom. Resolvemos bloquear 20% mais passagens e hotéis em 
relação ao verão passado", afirma Aldo Leone Filho, vice-presidente da Agaxtur. 
 
"Tivemos um bom ano em 2004, e a expectativa é ter a melhor alta temporada desde 1999", diz 
Alexandre Zubaran, presidente da Costa do Sauípe. Neste ano, a receita do resort deverá avançar 
entre 20% e 25%, chegando a R$ 138,5 milhões, enquanto a taxa de ocupação deverá ser de 
55% - para 2005 e 2006, as metas são de 62% e 70%, respectivamente. 
 
A rede hoteleira Accor, a maior do país com mais de 130 empreendimentos, também está 
vislumbrando bons resultados em 2004. "Este ano tem de tudo para ser a melhor temporada e 
apertar o botão do turismo como atividade essencial para o Brasil", explica Paulo Salvador, diretor 
de marketing da Accor. 
 
Os hotéis brasileiros só não vão lucrar mais  por causa da valorização do real frente ao dólar. A 
venda de pacotes para o exterior, principalmente para os Estados Unidos, está crescendo no 
mesmo ritmo das viagens nacionais. 
 
A Disney voltou a fazer parte dos roteiros das agências de viagens. "Desde o fim da paridade 
cambial, não levávamos grupos de crianças para a Flórida. Neste ano, retomamos", afirma Leone 
Filho, da Agaxtur. Cerca de 90% dos pacotes internacionais vendidos pela agência neste ano são 
para os Estados Unidos. 
 
Os gastos dos brasileiros no exterior apontam a tendência para essas férias. De janeiro a outubro, 
segundo dados do Banco Central, o brasileiro gastou fora do país US$ 2,2 bilhões, 20,7% a mais 
do que no mesmo período de 2003. 
 
As companhias aéreas comemoram. De janeiro a outubro, a TAM ampliou em 22,41% o número 
de passageiros transportados em vôos internacionais para 635,491 mil passageiros em 
comparação com igual período do ano anterior. Em receita, o aumento foi maior, de 59,7%, para 
R$ 288,1 milhões, no último trimestre em comparação com igual período do ano anterior. 
 



Como a taxa de ocupação dos vôos estava alta, a TAM aumentou a freqüência dos seus vôos para 
as praças internacionais e lançou ontem uma nova rota para Santiago do Chile. Os vôos para Paris 
passaram de sete para 10 por semana. A TAM também tem rotas para Buenos Aires e Miami. 
 
Diante da aumento da demanda, a aérea americana Delta também lançou ontem seu segundo vôo 
diário entre São Paulo e Atlanta - a porta de entrada da companhia nos Estados Unidos. 
 
Mesmo assim, ninguém arrisca dizer que o turismo no Brasil será prejudicado por uma fuga ao 
exterior por causa do dólar mais fraco. "O euro continua muito elevado e muita gente ainda tem 
medo de ir para os Estados Unidos por causa da maior dificuldade de se conseguir vistos e 
também pelas questões de segurança", explica Salvador. 
 
Ao longo deste ano, a Accor percebeu que seus hotéis mais voltados às atividades de turismo 
tiveram um incremento de 15% a 100% na ocupação. "É um bom termômetro do fim do ano." 
 
Além de mais pessoas viajando internamente, a indústria do turismo deve ser favorecida pelo 
crescimento de 10% no número de visitantes estrangeiros ao país. Serão 4,4 milhões de turistas, 
cerca de 10% do número de turistas brasileiros."Percebe-se um crescimento do turismo no mundo 
inteiro. É uma efervescência na economia mundial, que faz sobrar mais dinheiro para passear", 
avalia Diogo Canteras, sócio da HVS International, uma consultoria de turismo em 15 cidades pelo 
mundo inteiro. 

 
 
Leia Mais 
 
Salvador e Porto Seguro lideram a preferência 
Patrick Cruz e Paulo Emílio   
 
O Nordeste continua sendo o destino preferido dos brasileiros. "Nesta época do ano, as pessoas 
querem curtir praia. Mesmo com o câmbio mais favorável, poucas pessoas vão trocar o Brasil pelo 
frio da Eu ropa e dos Estados Unidos", diz Valter Patriani, diretor de vendas da CVC. Bahia, 
principalmente com as cidades de Porto Seguro e Salvador, lidera a preferência dos turistas nas 
agências de viagem.  
 
Fortaleza, Recife e Natal também chamam a atenção dos brasileiros. O hotel Summerville, 
próximo ao Recife, já registra uma procura maior neste ano por seus 202 apartamentos. 
Enquanto em 2003 apenas 30% dos quartos estavam reservado para a temporada, neste ano o 
índice já é 50%, segundo Sérgio Paraíso, gerente de vendas do resort. "Viajar para a Europa está 
muito caro e, para os Estados Unidos, muitos temem o problema de segurança. Então, mais 
brasileiros estão buscando o Nordeste", diz. 
 
Em Salvador, onde participam do Destinatios 2004 - Fórum Mundial do Turismo, que será 
realizado até domingo, profissionais do setor preferem não concluir antecipadamente que a queda 
do dólar pode alterar o perfil de viagens. "Quem viaja para o exterior com o dólar a R$ 3,00 viaja 
com ele a R$ 2,50", resume Eraldo Alves da Cruz, que assumiu a presidência da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). Para atrair estrangeiros, o dólar a R$ 3,00 "seria 
razoável", avalia o dirigente, embora a taxa de câmbio não seja o fator decisivo, segundo ele. 
 
A Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux considera a variação da taxa de câmbio 
"insignificante" na mudança dos gastos dos visitantes. Ainda assim, vai ampliar no ano que vem 
os investimentos feitos no exterior de promoção de roteiros brasileiros. Em 2004, diz o presidente 
da entidade, João Luiz dos Santos Moreira, foram aplicados R$ 36 milhões apenas para a 
participações de delegações nacionais em 30 feiras de turismo em outros países. Serão, em 2005, 
40 feiras. A entidade, que já possui escritórios em Lisboa, Paris, Londres, Frankfurt e Milão, mais 
um em Madri. 



 
O turismo da Bahia deverá ter mais reforço no carnaval, época de grande fluxo de visitantes. O 
número de turistas deverá crescer 6% em relação aos 900 mil deste ano. Só no carnaval, US$ 
150 milhões foram injetados na economia do Estado. 
 
Em Pernambuco, onde os norte-americanos representam apenas 4% dos visitantes internacionais, 
a queda do dólar não deverá trazer grandes impactos para o setor. Segundo Francisco Rosário, 
diretor comercial da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), ligada a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes, cerca de 95% dos estrangeiros é originário da 
Europa. 
 
Apesar do otimismo, Rosário diz que o empresário local deve ficar atento quanto a movimentação 
do turista interno. "Como viajar para o exterior ficou mais barato e o turista brasileiro pode optar 
por destinos dolarizados como os EUA, Caribe e os países da América do Sul", alerta. 
 
A gerente de vendas do resort Blue Tree Park do cabo de Santo Agostinho, localizado no litoral Sul 
de Pernambuco, Regina Biondi, diz que o resort irá trabalhar com uma taxa média de ocupação de 
80% até o final da alta estação. O percentual esperado de turistas estrangeiros deverá saltar dos 
tradicionais 15% para 22%, praticamente em sua totalidade originários da Europa. 
 
Contrariando o otimismo da Empetur, o presidente da Associação Brasileira de Agências de 
viagens (Abav/PE), Lourival José da Silva Filho, diz que as operadoras de turismo esperavam um 
crescimento de até 20% para a alta temporada (novembro a março). "Se o dólar continuar em 
queda o crescimento deve ficar entre 5% e 10%", diz. Segundo ele, a maioria das operadoras 
regionais fazem seus investimentos em dólares e trabalham com o câmbio dolarizado. 

 
 
Leia Mais 
 
Vôos charter trazem finlandeses, holandeses e italianos 
Vanessa Jurgenfeld   
 
Desde novembro, os finlandeses estão invadindo nossas praias. Até março, um vôo não-regular 
para 230 pessoas sairá semanalmente de Helsinque com destino a Recife. Além deles, italianos, 
peruanos e holandeses chegarão ao país em charters, numa quantidade nunca antes observada. 
De janeiro a outubro, foram 258.289 mil passageiros, volume 109,5% maior em relação ao 
mesmo período de 2003, segundo a Embratur. 
 
Atraídos por um clima ameno, praias, segurança e preço, 4,4 milhões de turistas estrangeiros 
devem vir ao Brasil neste ano, cerca de 10% mais que em 2003. Até outubro, o número de 
desembarques de vôos regulares e charters do exterior cresceu 14,5%. "É um sinal da retomada 
do fluxo de turistas ao Brasil", diz José Francisco Lopes, diretor de estudos da Embratur. 
 
Os gastos internacionais também cresceram no país. Foram US$ 2,5 bilhões nos dez primeiros 
meses de 2004, um salto de 32% na comparação com o mesmo intervalo de 2003. "É preciso 
fazer vir mais gente, ficar mais tempo e gastar mais", explica Lopes. 
 
Mas, apesar dos números positivos, o Brasil ainda não voltou ao patamar de 2000, quando o país 
recebeu 5,3 milhões de estrangeiros. Segundo Diogo Canteras, da consultoria de turismo HVS 
Internacional, o cenário de hoje ainda é reflexo da crise vivida pelos países sul-americanos, em 
especial, da Argentina, nação que mais visita o Brasil. "O turista europeu está vindo para o Brasil 
nas férias assim como ia para Portugal 15 anos atrás. Porque com o euro, Portugal encareceu", 
afirma Canteras. De acordo com ele, agora a vinda dos argentinos começa a se normalizar.  
 



A expectativa da Santa Catarina Turismo para este ano é de pelo menos 800 vôos charters para o 
Estado na alta temporada, provenientes de Argentina, Chile e Paraguai, 50% mais do que na 
temporada anterior. Chilenos e paraguaios vêm se constituindo um grande público para o Estado 
que vivia muito focado em argentinos. 
 
Mas o setor ainda é cauteloso em falar da volta do público vizinho e não usa números nas 
estimativas. Parte disso tem a ver com o preço da viagem. Para os argentinos passarem férias em 
Santa Catarina ainda não está barato, já que o real está valorizado frente ao peso. As agências de 
viagens, hoteleiros e entidades do setor de turismo  de Santa Catarina acreditam que dessa forma 
ganham turistas com melhor poder aquisitivo, embora venham em menor quantidade do que nos 
tempos áureos vividos pelo estado, de 1999 até 2001, quando a lotação dos hotéis por argentinos 
era constante. 
 
Carmen Ma ria Peters, proprietária do hotel Baía Norte (Florianópolis) e Plaza Camboriú (Balneário 
Camboriú), estima que a ocupação de seus hotéis para o verão de 80% a 90% ante 75% 
registrados em 2003. "Santa Catarina caiu no gosto do público, principalmente entre paulistas e 
matogrossenses, e este ano seremos beneficiados pela recuperação da economia argentina", diz. 

 
 
Leia Mais 
 
Violência prejudica negócios no Rio  
Cláudia Schüffner e Janaina Vilella   
 
A recente onda de assaltos e casos de violência contra turistas estrangeiros no Rio de Janeiro 
começa a influenciar o turismo na cidade, responsável por cerca de 36% do volume de 
estrangeiros que ingressam no país. 
 
A rede Accor, com cinco hotéis na cidade, já registra uma procura menor pelo Ano-Novo no Rio. 
Enquanto nessa época do ano passado 80% dos quartos dos hotéis já estavam ocupados, neste 
ano são 60%. "O desempenho está abaixo do esperado. O turista está desviando da cidade por 
causa da violência", diz Paulo Salvador, diretor de marketing da rede. 
 
Já gerente geral do hotel Rio Othon Palace, Carlos Henrique Dutra, informa que lá a 
desvalorização do dólar está sendo sentida, com as reservas para o Réveillon menores do que as 
do mesmo período do ano passado. 
 
"O dólar em baixa está influenciando as pessoas a viajar para o exterior. Só para se ter uma idéia, 
um pacote para a Argentina sai mais em conta para o turista brasileiro do que viajar para o Rio, 
por exemplo", conta Dutra. 
 
Mas nem todos concordam que o turismo no Rio será prejudicado. de outros países deve crescer 
até 20% em relação ao ano passado. 
 
A avaliação é do presidente da Associação Brasileira de Turismo Receptivo, Roberto Dultra, que 
estima que o número de turistas de outros países deve até crescer 20% em relação a 2003. 
 
Dultra, que também é dono de uma agência de turismo, avalia que a valorização do real que 
torna o Brasil mais caro para o turista não é um fator decisivo de desestimulo aos viajantes pois 
não afeta o poder aquisitivo dos estrangeiros. 
 
O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Alfredo 
Lopes, conta que nem mesmo a violência configurada na guerra entre traficantes e a polícia, que 
assustou os cariocas nas últimas semanas, chega a abalar a ocupação dos hotéis. Pelo contrário. 
 



A ocupação está em 60%, enquanto na mesma época do ano passado estava em 50%.  
 
"A cidade ganhou mil novos quartos este ano e apesar disso a ocupação continua maior do que a 
de 2003, o que mostra o aquecimento do turismo no Rio", diz Lopes. 
 
Dultra, da Associação Brasileira de Turismo Receptivo, diz que a violência que tanto aterroriza os 
cariocas é igual a de outros países do mundo. "Já fui assaltado em Roma, Nova York e até em 
Genebra, na Suíça", conta, citando dados sobre violência no Rio em que se constatou, segundo 
ele, que 90% a 92% das ocorrências contra turistas são provocadas por menores. 
 
"O grande problema da cidade é social e não policial. Esses menores são presos, mas voltam para 
as ruas em seguida. Já as guerras nos morros que tanto preocupam a nós, residentes, é um 
problema da Polícia Federal e do Exército, pois a cocaína não é fabricada no Brasil, somos um 
entreposto".  
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