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Receita do setor, de R$ 165 bilhões, coloca País no 18º lugar no ranking mundial.  
 
A movimentação financeira do turismo brasileiro deve apresentar crescimento de 5,3% este ano, 
atingindo a cifra de R$ 165 bilhões. Se o crescimento anual de 4,3% estimado para o período de 
2007 a 2016 se concretizar, esse número avançará para R$ 395 bilhões.  
 
"Há dois anos, o plano de turismo brasileiro estava atrasado, mas agora já podemos vê-lo como 
uma das prioridades do governo. Isso pode ser notado na representatividade de ministérios 
envolvidos no setor, não só o de Turismo, mas também o de Transporte e de Desenvolvimento", 
considera Jean-Claude Baumgarten, presidente mundial do World Travel & Tourism Council 
(WTTC), entidade responsável pelas projeções. "Há mais dinheiro disponível e um diálogo maior 
entre o setor público e privado".  
 
Conforme o estudo, o setor nacional de viagem e turismo deve contribuir com 2,8% do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2006. Em 2005, ele ofereceu mais de 5 milhões de empregos no Brasil, 
equivalente a 6,4% do total. Até 2016, o número deve ficar próximo de 7 milhões.  
 
O Brasil é a 18 maior economia na área de viagens e turismo do mundo, atrás apenas do México 
na América Latina. Mas, em termos de ritmo de crescimento a longo prazo, o Brasil fica na 110 
posição. A Costa Rica, por exemplo, ocupa o 63 lugar, com taxa de crescimento anual projetada 
em 5,1%.  
 

 
 
Segundo o conselho, a participação do Brasil no mercado de turismo mundial sofreu pequena 
queda de 1,2% a partir do final dos anos 80 para 1,1% em 2006. "Isso reflete a concorrência 
intensa de economias emergentes, como China e Índia. Mas temos condições de dobrar esse 
número, em dez anos", considera Carlos Nascimento, coordenador da WTTC na América Latina.  
 
Para os executivos, trata-se de o governo dar prioridade ao setor. Na Índia, lembra Baumgarten, 
a prioridade histórica era Tecnologia da Informação (TI), mas há quatro anos o país passou a 
focar o turismo, atraindo e mantendo visitantes. Mas ele também considera que, para um país da 
dimensão do Brasil, outras atividades econômicas são importantes. "Em algumas ilhas caribenhas, 
o turismo responde por 80% da economia, elas vivem disso. Mas você fica muito frágil, como se a 
economia estivesse baseada apenas em monocultura."  
 



Nos Estados Unidos, por exemplo, o turismo é responsável por 10% do PIB. "Não se trata só de 
prioridade, mas de maturidade. O objetivo não deve ser colocar o Brasil entre os 10 destinos que 
mais crescem, mas saber trabalhar um setor impactante na economia", afirma.  
 
Países menores em desenvolvimento - como Montenegro, Romênia, Namíbia e Brunei - já estão 
utilizando o turismo como um catalisador para o desenvolvimento econômico. "Mas é claro que é 
mais fácil esses países se destacarem porque têm poucos habitantes e uma economia que não é 
forte em outros setores." A taxa de crescimento estimada para Montenegro, nos próximos dez 
anos, é de 10,2%; em segundo lugar está a China, com 8,7%, seguida de Índia, com 8%.  
 
Viagens domésticas  
 
Pesquisa do Ministério do Turismo mostra que mostra que 40% dos brasileiros realizam ao menos 
uma viagem por ano. "É resultado de um processo de evolução econômica do País, e não de 
políticas específicas do turismo", afirma Carlos Nascimento. "São ações que já vinham de 
governos anteriores, mas que agora estão mais refinadas e profissionalizadas. Tudo leva tempo, 
inclusive transferência de renda (para reforçar o turismo nas classes baixas)".  
 
Ele considera que todos os incentivos do governo às viagens domésticas são válidos, como o 
projeto Vai Brasil, do Ministério de Turismo, para tornar viagens internas mais acessíveis a classes 
C e D. Porém, reforça a necessidade do crescimento do turismo internacional.  
 
Baumgarten concorda. "O interno sustenta a cadeia produtiva e o externo reforça a entrada de 
capital. Nos EUA, o turismo doméstico representa 85% das viagens", afirma.  
 
Ele ressalta que o turismo é uma via de mão dupla. "Os mesmos vôos que trazem estrangeiros ao 
País levam brasileiros ao exterior", aponta Baumgarten. "E as viagens internacionais também 
movimentam a cadeia interna do turismo: companhias aéreas, agências de viagens, taxas".  
 
Nascimento destaca que o turismo do Brasil começa a captar recursos do mercado financeiro. "Já 
temos muitos investimentos de países ibéricos na hotelaria no Nordeste, por exemplo, mas agora 
estamos despertando um outro nível de investimento, de forma mais estruturada, por parte de 
grandes corporações e bancos".  
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