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O turismo que pressupõe o contato com a natureza e a prática de esportes radicais é a 
modalidade que mais cresce em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de 
Turismo (OMT). A entidade estima que cerca de 30% de todos os viajantes estão em 
busca desse tipo de lazer. No Brasil, apesar da carência de dados específicos, 
especialistas calculam que o ecoturismo e o turismo de aventura cresçam, em média, 
30% ao ano, nos últimos cinco anos. O maior evento do segmento, a Adventure Fair 
2003 , deve gerar cerca de R$ 60 milhões em negócios para as empresas 
participantes, um incremente de 10% sobre o volume da edição do ano passado. 
 
A Venturas & Aventuras , uma das principais operadoras de ecoturismo do País, irá 
divulgar na feira o seu Programa Venturas & Aventuras de Vendas (PROVVE). O 
aplicativo eletrônico fornece informações dos 10 principais destinos de ecoturismo do 
País — dente eles, Amazônia, Lençóis Maranhenses e Fernando de Noronha — para 
agentes de viagem. “Estamos capacitando 500 agentes em todo o País para 
trabalharem com o novo programa”, conta Jota Marincek, sócio-proprietário. 
 
O PROVVE fornece ao agente informações geográficas e culturais do destino, além de 
dicas de acesso e melhores épocas para a visitação. “Identificamos uma lacuna no 
ecoturismo que é a dificuldade de acesso ou a falta de informações precisas sobre os 
destinos. Esse produto visa suprir essa carência”, explica Marincek, tendo em vista que 
mais informação acabam se revertendo em vendas. A empresa está no mercado há 12 
anos, com uma média de 400 passageiros embarcados todos os meses, e vem 
crescendo de 25% a 30% ao ano nos últimos três anos. 
 
A Freeway Adventures , há mais de 20 anos operando com ecoturismo, aposta no 
lançamento de novos produtos turísticos durante a Adventure Fair desse ano. 
“Apresentaremos algumas novidades como o Tiwa Eco Resort, na Amazônia, alguns 
roteiros em Goiás, como as praias do Araguaia, além de Paulo Afonso (Bahia) e Alter 
do Chão e Parque das Andorinhas, ambas no Pará”, conta Edgar Werblowsky, diretor 
de inovações. A operadora faturou R$ 14 milhões em 2002 e espera fechar esse ano 
com um crescimento de 15%.  
 
No interior de São Paulo, a cidade de Socorro também aposta na participação na feira 
para divulgar seus atrativos turísticos voltados à aventura e aos esportes radicais. “A 
cidade é o segundo destino de turismo de aventura dentro do Estado de São Paulo 
(atrás apenas de Brotas)”, afirma Carlos Tavares, chefe da divisão de turismo da 
Prefeitura Municipal de Socorro e presidente da Associação Paulista de Turismo de 
Aventura . 
 
As cachoeiras, piscinas naturais, trilhas, esportes aéreos e terrestres de Socorro 
recebem uma média de 50 mil turistas todos os anos, a maior parte vindos 
principalmente da capital paulista. A cidade conta com 11 hotéis, 16 pousadas e três 
colônias e estão em obras mais três pousadas e um hotel. “O ecoturismo e o turismo 
de aventura crescem cerca de 20% ao ano em Socorro, na contramão da crise do 
País”, analisa Tavares. 
 
A cidade de Iporanga, há cerca de quatro horas de distância da capital paulista, aposta 
nas cavernas do Petar (Parque Estadual do Alto Ribeira) para receber uma média de 40 
mil turistas todos os anos. “Além das cavernas, a cidade oferece parques com áreas 



extremamente preservadas de Mata atlântica, cachoeiras, trilhas e uma beleza natural 
incomparável”, ressalta Harald Adam, membro da Associação de Pousadas de Iporanga 
e proprietário da Pousadas das Cavernas, há 11 anos em operação e com 
investimentos previstos de R$ 200 mil para esse ano. 
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