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No Brasil, o turismo praticado pelas classes de baixa renda (C, D e E) rendeu ao setor R$ 3,8 
bilhões com viagens em 2003, segundo pesquisa, realizada, no ano passado, pelo Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal e o Data Popular. O estudo, encomendado pelo Ministério do 
Turismo, mostra que os pacotes turísticos são organizados entre amigos ou agenciadores 
informais. O panorama desse levantamento revela que há potencial para criação de pequenas 
agências de viagens focadas no público popular.  
 
Na pesquisa, a escolha do destino turístico atende, geralmente, a duas finalidades: reavivar laços 
de amizade e parentesco e proporcionar lazer associado ao turismo. Dos pesquisados, 46% 
viajam para passear e descansar, e 34% para visitar a família. As excursões mais recorrentes são 
de curta duração um dia apenas para festividades religiosas, shows e partidas de futebol. Durante 
dois anos, a dona de casa Sirlene Teixeira Mendonça estava entre os inúmeros agenciadores 
informais. Moradora da Vila Guarinia, periferia de São Paulo, num período de 45 dias ela realizava 
três excursões de ônibus, a maioria para o litoral do Guarujá.  
 
"Conseguia um faturamento de R$ 1,5 mil por cada período. Ainda conheço muita gente que vive 
de excursões", conta. Sirlene diz que seu público era a maior parte formado por idosos. "Quem 
está informalmente nesse mercado tem pouco conhecimento técnico do setor", diz.  
 
Luciana Aguiar, coordenadora da pesquisa do Data Popular, explica que o objetivo do estudo foi 
mostrar que existe grande número de pessoas que atua na área sem nenhum tipo de incentivo 
para formalizar o negócio. "Eles precisam de políticas públicas que permitam capacitação e acesso 
ao crédito porque desconhecem a maior parte da informação do segmento", avalia. Investimento 
inicial  
O Sebrae sugere um capital inicial de R$ 40 mil para abrir uma agência de viagens numa área de 
40 metros quadrados. Porem é necessário que ao menos um dos sócios ou diretores responsáveis 
pela empresa possua mais de três anos de experiência profissional no exercício de atividades 
ligadas ao turismo. 
 
"Já é possível abrir uma agência na própria residência. Por isso, o valor para iniciar o negócio 
seria bem inferior ao sugerido pelo Sebrae. Um pequeno quarto com computador ligado à 
internet, fax e telefone são suficientes para esse negócio", explica Carlos Alberto Amorim Ferreira, 
vice-presidente da Associação Brasileira de Viagens Nacional (Abav). 
 
Há 15 anos, Marlene Soares da Rocha vive do trabalho de agenciar excursões para várias regiões 
do País para idosos e jovens de Perituba, na Zona Oeste de São Paulo. Centro Oeste e interior de 
Minas Gerais são os lugares mais visitados nas viagens de longa duração, que levam no máximo 
três dias. Aparecida do Norte e programas de auditório na TV também têm um público fiel. 
Viagem curta "Quando a viagem é curta, trabalho sozinha. Se o itinerário é mais longo, busco 
parceria com uma agência", explica Marlene, que consegue faturar até R$ 2 mil mensais, com as 
viagens de ônibus. A agenciadora diz que, em 2002, fez o curso de guia de turismo para adquirir 
autorização e trabalhar legalmente na função. "Esse mercado é muito forte, fiz o curso porque 
estava sempre correndo o risco de ser parada na estrada. Se a gente não tem a carteira de guia, 
a polícia pode mandar voltar", explica. A agenciadora acrescenta que se tivesse incentivos para 
montar uma empresa certamente seguiria esse caminho. "Ainda é muito caro para formalizar o 
negócio," justifica.  
 
No estudo do Data Popular/Ibam, o destino dessas pessoas tem focos variados. Praias e similares, 
destinos inusitados (como cidades onde existem presídios), excursões de imigrantes e religiosas 
são alguns dos focos. O interior dos estados são as rotas majoritárias. Esses locais são escolhidos 
por 66% dos entrevistados. O litoral fica com 26% da preferência.  
 



"Essas pessoas viajam, normalmente, para visitar parentes e amigos que moram em cidades 
próximas. Assim, gastos com estadia e alimentação são menores, além de aliar um lugar de 
interesse com a possibilidade de realizar um desejo tendo em vista um orçamento restrito", revela 
Luciana Aguiar. 
 
Quanto ao tipo de despesas, 16% desses turistas hospedam-se em hotéis e pousadas, 23% se 
alimentam em bares, lanchonetes e restaurantes e 3% já viajam de avião. Um dado que chamou 
a atenção dos pesquisadores é que 92% dos turistas de baixa renda, também chamados turistas 
populares, pagam suas viagens à vista.  
 
A coordenadora do Data Popular sugere a quem tem a intenção de atuar com esse público que 
antes procure entender o comportamento do consumidor. Segundo ela, quando o turista popular 
pensa em viajar, ele sempre tem como meta levar a família. "Por isso, pense num pacote que 
possa caber no bolso e consiga atender de 2 a 3 pessoas, pelo menos", sugere. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 jun. 2006, Seu Negócio, p. B-18. 


