
Classes C e D elevam ganhos das companhias de turismo  
Robson Bertolino   
  
Parcelamentos de pacotes em até 12 vezes, programas federais de incentivo ao turismo 
doméstico e promoções pontuais de companhias aéreas são algumas das ações das empresas do 
setor para captar cada vez mais consumidores das classes C e D. 
 
A PNX Travel do grupo da Bra , é especializada nesse mercado. Para se diferenciar, a operadora 
oferece parcelamento em até 12 vezes para circuitos nacionais com juros de 2,78% ao mês, para 
pacotes de uma semana, com passagem aérea, que custam entre R$ 697, 00 e R$ 1,2 mil. 
“Caldas Novas, em Goiás, Serras Gaúchas e Fortaleza (CE) são os destinos mais procurados”, diz 
Antônio Freire Marçal, gerente de produto nacional.  
 
De acordo com o executivo, a PNX deverá embarcar 200 mil passageiros para destinos nacionais, 
contra 170 mil passageiros embarcados em 2005. Em negócios, a previsão é de um incremento de 
até 30% e faturamento de R$ 250 milhões. A operadora deve iniciar em agosto próximo, a venda 
de pacotes pela Internet. A empresa trabalha também em parceria com C&A e Casas Bahia , como 
forma de ampliar a participação nessas classes sociais. A operadora conta com 147 lojas no País. 
Outra novidade é a venda de pacotes da operadora aérea Bra para a Europa a partir do próximo 
mês. “Os dois destinos da Europa em que iremos atuar são Lisboa e Madri, com pacotes 
parcelados em até 12 vezes”, diz Marçal. 
 

 
 
Outra empresa aérea com promoções pontuais para atrair esta clientela é a OceanAir , que 
recentemente lançou a promoção “Viaje de Avião Pelo Preço de Ônibus”, que oferece descontos 
para bilhetes entre Salvador e São Paulo, tornando o preço da viagem de avião similar ao 
respectivo trecho de ônibus.  
 



Enquanto o passageiro que optar voar com a OceanAir irá pagar R$ 180, em até 6 vezes, para 
chegar em 180 minutos ao destino, o mesmo trecho, São Paulo–Salvador, realizado de ônibus 
convencional, sai por R$ 199,90. “É uma ação diferenciada para trazer mais clientes para a 
companhia”, conta Ricardo Szpigel, gerente comercial. A projeção é de um incremento de 20% 
nas vendas, com a promoção. Até 7 de julho a OceanAir oferece também descontos de até 90%, 
com um acompanhante viajando gratuitamente. O desconto é válido para algumas rotas, como, 
por exemplo, de Fortaleza para Salvador. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes deverá repetir a 
promoção de passagens a R$ 25 no segundo semestre deste ano. A última promoção foi no mês 
de junho. 
 
A Webjet Linhas Aéreas retomou a operação em maio com vôos regulares na freqüência Rio/Porto 
Alegre/Rio. A estratégia da companhia é privilegiar a Região Sul, com a ampliação de suas 
atividades para Curitiba no dia 1º de junho. A empresa lança, em julho, freqüência para Salvador 
para atrair mais passageiros no período de férias. Desde fevereiro, a companhia realiza 
fretamentos. 
 
Uma iniciativa do governo federal por meio do Ministério do Turismo, o Vai Brasil, que tem como 
objetivo incentivar o turismo brasileiro na baixa temporada com a oferta de preços promocionais, 
já conta com a adesão de 19 operadoras de turismo cadastradas, 8 companhias aéreas, 40 
locadoras de automóveis, 17 parques de diversões, 4 seguradoras, 746 meios de hospedagem e 
380 agências de viagens.  
 
De acordo com o ministro do turismo, Walfrido dos Mares Guia, já aderiram também ao programa 
49 agências de receptivo e 189 agências que combinam viagem e receptivo, chegando à marca de 
1.232 produtos. “O programa vai ofertar, num primeiro momento, 1,16 mil pacotes aéreos e 314 
pacotes terrestres com preços que variam de R$ 500 a até R$ 1,5 mil”, adianta Walfrido. A 
maioria dos produtos já oferece viagens desde de 12 junho.  
O Vai Brasil é uma iniciativa do ministério com a Associação Brasileira de Agências de Viagem 
(Abav) e a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa). 
 
Resultados 
 
Apenas no mês de maio, os turistas estrangeiros deixaram no País US$ 342 milhões, um aumento 
de 17% em relação a maio do ano passado, que teve a entrada de US$ 292 milhões. De acordo 
com boletim do Banco Central divulgado ontem, o setor de turismo mantém o crescimento dos 
últimos anos. O acumulado do ano foi de US$ 1,9 bilhão, um aumento de 19,20% em relação ao 
mesmo período do ano passado, que somava US$ 1,594 bilhão. Este valor, de janeiro a maio de 
2006, é maior do que o total anual de qualquer ano anterior a 2002. Já os brasileiros gastaram no 
exterior US$ 495 milhões, o que gerou um déficit de US$ 154 milhões.  
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