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Brasil quer atrair parte dos 24 milhões de turistas alemães que viajam para fora da União 
Européia.  
 
A Embratur vai investir um total de € 6,7 milhões (US$ 8 milhões), somente este ano, para atrair 
turistas alemães para o Brasil. Desse orçamento, € 4,2 milhões (US$ 5 milhões) são para o 
projeto Copa, já em andamento na feira de Berlim, e os outros € 2,5 milhões (US$ 3 milhões) são 
relativos a ações do Plano Aquarela, assim como acontece nos demais países de atuação da 
Embratur.  
 
Conforme pesquisa do Ministério do Turismo, cerca de 24,6 milhões dos viajantes alemães 
escolhem destinos localizados fora da União Européia. Desse total, 20% afirmam ter grande 
interesse pelo Brasil e disposição para viajar mais de quatro horas de seu país até um destino 
turístico - esses 5 milhões são o foco de atuação da Embratur, que tem a meta de atrair 615 mil 
visitantes do país até 2007. O número recorde de turistas que o Brasil já recebeu da Alemanha foi 
336 mil visitantes.  
 
Do orçamento de € 2,5 milhões, 28% será investido no segmento chamado Descubra o Brasil, que 
traz os principais destinos do País, como Rio de Janeiro, Amazonas e Foz do Iguaçu. "É o produto 
mais vendido por ser o roteiro clássico, que apresenta o País aos visitantes de primeira viagem", 
afirma Karin Luize, consultora responsável pelo escritório brasileiro na Alemanha.  
 
Cerca de 21% da receita será para o segmento Sol e Praia, com destaque para Rio de Janeiro e 
Bahia; 12% para o segmento de Ecoturismo, em que as principais atrações são Chapada 
Diamantina, Lençóis Maranheses, Pantanal e Amazônia; 10% Negócios e Eventos. Os demais 19% 
são divididos entre segmentos como Esportes e Cultura. "Esta é a divisão por produtos. Em 
relacionamento, as cotas são de 14,4% voltado para ações com a imprensa, 42% para o trade, 
através de publicidade em veículos especializados e viagens de operadores ao Brasil, e 43% para 
o consumidor final", explica Jeanine Pires, diretora de negócios e eventos da Embratur.  
 
Já o projeto Copa inclui seminários, campanhas e atuação de relações públicas, com participação 
intensa em feiras diversas. Nas feiras de negócios, por exemplo, a Embratur também vai 
participar para vender o destino Brasil no segmento Eventos. Em seguida à ITB (International 
Tourism Bourse), a promoção Descubra o Brasil acontecerá em Frankfurt, em evento de 
operadores de turismo da Alemanha. A Embratur também vai trabalhar em parceria ao calendário 
da Apex, que já lançou internacionalmente a campanha "We do it different", destacando o que faz 
os produtos brasileiros exportados únicos.  
 
Dados da Organização Mundial de Turismo (OMT) de 2004 indicam que 72,3 milhões de alemães 
viajaram para fora de seu país, sendo o maior mercado emissor do mundo de turistas. Os Estados 
Unidos ocuparam a segunda posição no turismo emissivo em 2004, contabilizando 61,8 milhões 
de turistas. Neste mesmo ano, o Brasil recebeu 294.989 alemães - apenas 0,4% do total de 
turistas alemães. Esse número, no entanto, representou aumento de 4,01% em relação a 2003, 
quando o País recebeu 283.615 alemães.  
 
As viagens turísticas dos alemães ao Brasil acontecem, em 43,5% dos casos, em família. A faixa 
etária fica entre 28 e 45 anos (49% dos turistas), com gasto médio per capita de US$ 80 por dia. 
A média de permanência é de 19 dias.  
 
A primeira visita é influenciada, em 68% dos casos, por informações de amigos, e a taxa de 
retorno desses turistas é de 62%. Hoje são cerca de 100 agentes especializados e operadoras 
vendendo destinos brasileiros na Alemanha.  



"Nosso objetivo não é aumentar o número de operadoras, mas os produtos vendidos por elas", diz 
Karin. O preço médio de um pacote para o Brasil, na Alemanha, é de € 2 mil, segundo a 
consultora.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 mar. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 
 
 


