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editorial

o futuro nos leva a ser mais que otimistas! No ano passa-
do, os associados BRAZTOA esperavam crescer 15% sobre 
o ano de 2010. Todas as nossas previsões foram superadas 
e crescemos muito mais, chegando a 29% do faturamento 
em relação ao ano anterior: R$ 9.8 bilhões, transportando 
mais de 6 milhões de turistas. Cresceremos ainda mais do 
que isso?

Não sabemos dizer isso ainda, mas há outras razões tão ou 
mais importantes para tal otimismo. Mesmo com a economia 
mundial mostrando que ainda levará algum tempo para que 

os países mais ricos se reergam, as condições no mercado brasileiro dão sinais 
de que podemos avançar muito, atendendo a mais e mais clientes. 

As razões estão ligadas a um câmbio ainda favorável para viagens ao exterior, 
um mercado doméstico aquecido, o aumento de consumo da nova classe média 
e também ao aumento de associados à entidade. Estimamos que hoje, opera-
doras e representantes de produtos (e serviços como seguro viagem) e destinos 
turísticos da BRAZTOA representam 90% dos pacotes de lazer vendidos no país. 
Podemos citar também outros importantes fatores internos e externos, que in-
fluenciam de forma positiva este cenário: internamente, destacamos a moderni-
zação da gestão e processos das operadoras de turismo, por meio do incremen-
to na articulação e relação com o trade, além de maior requinte na elaboração 
de produtos, sofisticando e customizando a oferta aos clientes; externamente, a 
privatização em curso de alguns aeroportos brasileiros, assim como a realização 
dos megaeventos esportivos nos próximos quatro anos.

O Anuário BRAZTOA 2011 marcou o momento em que a entidade conseguiu fa-
zer uma primeira radiografia dos seus associados: qual o tamanho deles, quanto 
eles vendiam e quanto eles empregavam, entre outras informações relevantes. 
Estes dados contribuíram para entender melhor o mercado turístico brasileiro 
e a representatividade da entidade. O Anuário BRAZTOA que agora lançamos, 
edição 2012, amplia as informações que já tínhamos, apresentando novos dados 
que ajudam a compreender as mudanças pelas quais estamos passando e os 
novos desafios que o mercado nos coloca.

O recorte de vendas de pacotes de acordo com as regiões do Brasil e do mundo 
são exemplos de informações que conseguimos pela primeira vez mensurar. 
Ajudarão a entender cada vez com mais profundidade o nosso negócio e poderão 
ser de grande valia para tomarmos decisões.  São também importantes para o 
mercado como um todo, já que nossas operadoras têm grande importância no 
desempenho de agências de viagem, companhias aéreas, hotelaria, empresas 
de receptivo, locação de carros e diversos outros produtos turísticos. Esta edição 
também apresenta o Tour no Trade, onde autoridades e empresários do nosso 
setor apresentam números e expectativas para 2012.

A obtenção, reunião e análise dos dados aqui apresentados são a primeira parte 
da lição. Agora cabe a cada um de nós, gestores, usá-los para garantir que esse 
otimismo seja confirmado, se transformando em realidade nos nossos negócios!

marco ferraz
Presidente BRAZTOA - 2011/2013

“em 2011, os associados braztoa 

esperavam crescer 15% sobre o ano de 

2010. todas as nossas previsões foram 

superadas e crescemos muito mais, 

chegando a 29%.”

marco ferraz



6 7anuário braztoa 2012

PreSidÊncia:
Presidente:  Marco Ferraz (Monark)
1º Vice-Presidente:  José Zuquim (Ambiental)
2º Vice-Presidente:  Magda Nassar (Soft Travel)
3º Vice-Presidente:  Afonso Gomes Louro (Visual)
4º Vice-Presidente:  Plínio Nascimento (Nascimento)

diretoriaS:
financeira:  Celso Luiz Garcia (CI)
administrativa:  Manuel Nogueira (JVS)
técnica:  Estela Farina (Firstar)
comunicação:  Luiz Filipe Fortunato (Tia Augusta)

aSSeSSoriaS da PreSidÊncia:
incentivo:  Aldo Leone Filho (Agaxtur)
assistência de Viagem:  Celso Guelfi (GTA)
nacional e rodoviário:  Salomão Barros Costa (Pomptur)
tributação e legislação:  Marcelo Cusnir (New Age)
emissivo internacional & cias aéreas:  Carla Davidovich (New Age)
receptivo internacional:  Cláudio Del Bianco (Del Bianco)
socioambiental:  Ana Carina Homa (Landscape)
relacionamento com associados:  Roberto Silva (SANCHAT TOUR)
tecnologia:  Roberto Nedelciu (Raidho)
representantes & colaboradores:  Danielle Roman (Interamerican)
novos negócios:  Nicanor Cordeiro de Abreu Filho (Trade Tours)
capacitação:  Olga Sasaki Arima (Designer Tours)

A cada dois anos, a BRAZTOA elege, dentre os seus associados, sua diretoria, que pode ser 
reeleita para mais um mandato.

conheça abaixo a diretoria braztoa gestão 2011 - 2013:

aSSeSSoriaS reGionaiS:
interior de são Paulo:  Juarez Cintra Pereira Filho (Ancoradouro)
sudeste:  Edson Rodrigues Ruy (Intercontinental)
rio de Janeiro:  Alexandre Pinheiro Souto Maior  (Navegantes)
nordeste:  Afrânio Lages Filho (Aerop)
centro-oeste:  Carlos Alberto de Sá (Voetur)
sul:  Abrahão Finkelstein (Mercatur)

conSelho fiScal:
  Carlos Alberto Carvalho (Yes Travel)
 Marelo Cusnir (New Age)
 Carlos Frederico Marx Ulhôa Levy (Interpoint)
 Jaime Grossman (GSA)
 Renato Enzo Carone (Turnet)

conSelho de admiSSão e ética:
  Cláudio Alberto Nunes Jardim (Luxtravel)
 Paschoal Fortunato (Tia Augusta)
 Christian Montes (ÉDEN TOURS)
 Deusa Maria Rodrigues (Designer Tours)
 Roberto Silva (SANCHAT TOUR)

conSelho conSultivo:
 Eduardo Vampré do Nascimento (Nascimento)
 José Zuquim (Ambiental)
 José Eduardo Sampaio Barbosa (Flot)

6 7

diretoria
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a braztoa

consolidada como uma das mais importantes e representati-
vas entidades do turismo brasileiro, com abrangência nacional, 
a braztoa – associação brasileira das operadoras de turis-
mo – congrega as mais conceituadas empresas do setor, entre 
operadoras de turismo e empresas de representação de produtos 
(nacionais e internacionais) e destinos. 

Foi criada em 1989, por um grupo de empresários que atuava 
com turismo emissivo internacional. Em 1994, funde-se à CO-
BRAT – Câmara dos Operadores Brasileiros de Turismo, cujo foco 
dos associados era o turismo doméstico, dando origem ao mo-
delo atual.

Entidade sem fins lucrativos, a BRAZTOA realiza anualmente 
seus encontros comerciais, eventos fechados exclusivos para os 
agentes de viagem: dois em São Paulo (março e setembro), um 
no Rio de Janeiro (abril), e em Porto Alegre (abril), este em parce-
ria com a Ugart (União Gaúcha dos Operadores e Representantes 
de Turismo).

Estes eventos, que vem a cada edição atraindo mais exposito-
res e agentes de viagem ainda mais qualificados, demonstram a 
importância que a BRAZTOA tem nos cenários nacional e inter-
nacional. Somam-se a isso as inúmeras parcerias estabelecidas 
nos últimos anos com órgãos de turismo e destinos para desen-
volver ações de capacitação e fomento. 

Isso vem ao encontro da  Visão  da entidade:

Sua missão é “promover ações e parcerias que valorizem 
as atividades empresariais dos associados, apoiando o de-
senvolvimento do mercado turístico de forma sustentável”.

Os Valores da BRAZTOA são “buscar a responsabilidade 
econômica, social e ambiental; a flexibilidade; a inovação e 
criatividade; a melhoria contínua; a ética e profissionalis-
mo; a valorização das relações humanas; e o comprometi-
mento com o desenvolvimento do setor turístico”.

“ser reconhecida pelas operadoras de turismo, parceiros 
e setor turístico, nacional e internacional, como referência 
de competência e vanguarda na promoção de ações e par-
cerias para o setor empresarial”.

Entre os objetivos da entidade está o de valorizar a atuação de 
seus associados em regime de mercado organizado, liberdade de 
iniciativa e lealdade de concorrência.

Para alcançar esses objetivos, a BRAZTOA desenvolve atividades 
em três vertentes: “institucional”, de “fomento” e de “promoção e 
apoio à comercialização”.
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1. institucional
A BRAZTOA participa ativamente em diferentes fóruns, com o objetivo 
de analisar, discutir e fazer proposições para uma melhor organização 
da atividade e desenvolvimento do setor turístico. Entre eles estão: Con-
selho Nacional do Turismo, Câmara Brasileira do Turismo da CNC, Con-
selho de Instituidores da Fundação 25 de Janeiro (São Paulo Convention 
& Visitors Bureau – SPCVB), Conselho de Turismo e Negócios da Fede-
ração do Comércio e Conselho Executivo Conjunto da IATA.

2. fomento
A BRAZTOA implementou inúmeros projetos, de forma independente ou 
cooperada, em parceria com o Ministério do Turismo, Embratur, Se-
brae, Secretarias Estaduais de Turismo, Entidades de Classe e Univer-
sidades, focando na capacitação, estruturação de produtos, promoção, 
marketing e apoio à comercialização.

destaques: 

• PROGRAMA BRAZTOA DE SUSTENTABILIDADE, desenvolvido há 
mais de dois anos e lançado em setembro de 2011, pretende levar co-
nhecimento e incentivar as operadoras de turismo associadas e seus 

principais interlocutores a trabalharem com os recur-
sos, de maneira ambientalmente responsável, social-
mente justa e economicamente viável. 

O PROGRAMA teve a primeira fase realizada em 2011 
com a criação dos Requisitos Braztoa de Sustentabi-
lidade, em parceria com a Travelife, e a realização do 
Projeto Piloto para sua implantação. A segunda fase, 
iniciada em 2012, prevê a  Implementação dos Requi-
sitos Braztoa de Sustentabilidade para um grupo de 22 
empresas  associadas, o lançamento do Prêmio Braztoa 
de Sustentabilidade, além da criação de Diretrizes de 
Sustentabilidade para  fornecedores de serviços turísti-

cos e rede de distribuição. 

São parceiros, nesta nova fase, Travelport, Ifaseg/Ace Seguros, Folha 
do Turismo/Mercado & Eventos, como parceiro de mídia, e a Sextante 
como consultoria. 

as empresas que estão implementando os requisitos de sustenta-
bilidade são: agaxtur, ambiental, canadá turismo, ci, cVc, e-Htl, 
firstar, flytour, interamerican, landscape, litoral Verde, maktour, 
monark, nascimento, nett Voyages, new age, Pomptur, Princess,  
sancHat tour, soft travel, tam Viagens e turnet. 

O Programa Braztoa de Sustentabilidade dispõe da página  
facebook.com/braztoapaposustentavel.

• Visa Waiver Now, campanha que, por meio do site  
www.visawaivernow.com.br, busca sensibilizar, informar e 
engajar as autoridades, profissionais e consumidores para 
a necessidade de flexibilizar a exigência de visto entre Bra-
sil e Estados Unidos. Lançado em maio de 2011, tem entre 
seus parceiros o Conselho de Turismo e Negócios da Fe-
comercioSP, ABAV, SPTuris, Sindetur-SP, AVIESP, ABRA-
CORP, ABREMAR, U.S.TRAVEL e Confederação Brasileira 
de Convention & Visitors Bureau, entre outros.

a braztoa

3. Promoção e apoio à comercialização
A BRAZTOA consolida, com a realização de seus Encontros Comerciais, 
uma de suas mais importantes e estratégicas atividades, alcançando, 
assim, seus objetivos estatutários. Os eventos têm o foco em negócios 
e, para isso contam com uma programação ampla que contempla: ex-
posição (feira, na qual os associados e os parceiros comerciais e insti-
tucionais, do Brasil e do exterior, expõe seus produtos e destinos aos 
agentes de viagens de todo o país), capacitações de produtos e destinos, 
workshops entre associados e fornecedores, workshops entre destinos 
e jornalistas, dentre outros. 

Em 2012, ultrapassa a marca de 37 edições. O histórico da evolução e 
a curva de crescimento dos Encontros Comerciais (ECBs) evidenciam o 
fortalecimento da representatividade da BRAZTOA.

Obs: Todas as informações sobre a entidade (estatuto, diretorias, histó-
rico de programas desenvolvidos, eventos etc.) podem ser encontradas 
no endereço www.braztoa.com.br.

Visitantes

exPositores

32º ecb
(2009)

33º ecb
(2010)

34º ecb
(2010)

35º ecb
(2011)

36º ecb
(2011)

37º ecb
(2012)

3.172
3.409

5.076

5.800

5.194

6.164

37º ecb
(2012)

431

36º ecb
(2011)

246

35º ecb
(2011)

289

34º ecb
(2010)

186

33º ecb
(2010)

178

32º ecb
(2009)

118
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aSSociadoS

Hoje a entidade conta com 98 asso-
ciados, buscando sempre ser repre-
sentativa nos diferentes mercados do 
país. Seus associados oferecem pa-
cotes para todos os continentes, seg-
mentando seus produtos conforme a 
atividade turística ou o tipo de públi-
co atendido. Quanto às operações, 89 
operadoras estão envolvidas com o tu-
rismo emissivo internacional, 53 com 
o turismo doméstico, enquanto que 30 
se dedicam ao turismo receptivo inter-
nacional. 

A BRAZTOA tem em seu quadro asso-
ciados nas categorias “Operadoras de 
Turismo”e “Representantes e Colabo-
radores”. Em Operadoras de Turismo 
enquadram-se empresas legalmente 
constituídas no país e especializadas 
na organização, promoção e execução 
de programas turísticos. Represen-
tantes são pessoas jurídicas sediadas 
e legalmente constituídas no Brasil 
para atuarem como representantes de 
empresas de serviços turísticos do ex-
terior, e Colaboradores são empresas 
também com sede e legalmente cons-
tituída em nosso país, para promove-
rem e/ou comercializarem produtos e 
serviços turísticos. 

o papel da operadora na 
formatação de um pacote 
turístico
no sistema de distribuição de produtos e ser-
viços na cadeia produtiva do turismo, as opera-
doras concentram sua atuação na formatação 
de pacotes – onde estão incluídos os produtos e 
serviços fornecidos por meios de hospedagem, 
transportadoras, empresas de receptivo local, 
cruzeiros, parques e atrações, escolas de in-
tercâmbio, cartões de assistência, locadoras de 
veículos, etc. 

o operador trabalha junto aos principais for-
necedores, para garantir uma programação de 
qualidade e condições atraentes, oferecendo 
um produto competitivo para o mercado. mais 

que negociações com fornecedores, é preciso 
estabelecer uma relação de parceria e confian-
ça entre todos estes elos. 

os agentes de viagens - sejam eles atuantes no 
meio físico ou virtual- são os principais canais 
de distribuição dessa cadeia. são eles que se 
responsabilizam pelo atendimento e venda di-
reta ao consumidor que opta pela comodidade 
de fazer uma viagem organizada em forma de 
pacote, sem a necessidade de dispensar horas 
fazendo pesquisas e reservas por conta própria. 

ao adquirir sua viagem por meio de empresas 
credenciadas, o cliente conta com um serviço que 
o apoiará em suas escolhas, na reserva e contra-
tação de todos os serviços que serão utilizados 
durante a viagem e no apoio para quaisquer im-
previstos que possam surgir durante sua viagem. 

Perfil dos associados

tiPo de oPeração
nº de empresas

89
emissiVo 

internacional
53

doméstico

Porte das emPresas
parâmetro sebrae - nº de funcionários

41%
médio

38%
grande

12%
Pequeno

9%
micro

30
recePtiVo 

internacional

sede dos associados
as empresas associadas possuem 

filiais e representantes em todas as 
uFs do país

72%são 
Paulo

13%
rio de Janeiro

15%
outros estados 

(al, ba, dF, es, 
mg, pr, rs e sc)
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Os dados relativos ao faturamento foram atualizados 
pelo índice de preços ao consumidor IPCA, do IBGE, 
que variou 6,5% no ano passado, para uma compa-
ração mais efetiva. Mesmo descontando a inflação, 
o faturamento da base de associados apresentou 
incremento de 14,9% em 2010 e de 17,9% em 2011. 
Note-se que este crescimento não pode ser atribuí-
do apenas ao crescimento do mercado, sendo devido, 
também, à expansão do número de associados da 
entidade.

Ao lado é apresentada a distribuição do faturamen-
to entre as categorias de Operadores de Turismo e 
Representantes e Colaboradores.

A seguir serão apresentadas informações com base nos negócios 
gerados pelas operadoras de turismo associadas à BRAZTOA, com o 
detalhamento entre operações domésticas e internacionais, produtos 
comercializados, regiões do Brasil e do mundo, além de dados sobre 
gestão destas empresas.

comparando o doméstico e o emissivo 
internacional
Em 2011, o valor médio por passageiro foi de R$ 1.148 para o domésti-
co e de aproximadamente R$ 2.677 no emissivo internacional. A tabe-
la apresenta um sumário dos principais resultados obtidos em 2011 e 
compara com os resultados de 2010, enquanto os gráficos destacam 
a evolução do faturamento e do número de passageiros transportados 
para ambas as operações. 

o mercado em númeroS

o que é o datatur?
O DATATUR é uma iniciativa da BRAZTOA que visa à produção de dados 
primários sobre o setor de turismo, a partir da base de seus associados. 
O projeto foi iniciado com a coleta de dados referentes ao ano de 2010 e, 
neste Anuário, chega à sua segunda edição, com números de 2011.

A produção de dados primários para o setor de turismo no Brasil é limita-
da e o DATATUR fornece uma importante contribuição para o dimensiona-
mento e a análise da conjuntura de um segmento que é vital para a cadeia 
turística: as operadoras de turismo e serviços relacionados.

*A metodologia utilizada no Projeto DATATUR está disponível na página 27.

a representatividade das empresas associadas
Das 98 empresas associadas*, 89 são Operadoras de Turismo e 9 perten-
cem à categoria Representantes e Colaboradores. Estas empresas con-
gregam 8.577** profissionais. 

O volume de negócios gerados pelos associados BRAZTOA foi significativo 
em 2011. Os associados apresentaram um faturamento total de R$ 9,8 
bilhões, com um contingente de 6 milhões de passageiros transportados. 

*No período da pesquisa a BRAZTOA possuía 94 associados.

**Dado informado à BRAZTOA pelas empresas associadas e validado por meio de cruzamen-
tos com os resultados do Projeto DATATUR.

O faturamento das empresas associadas superou em mais de 13% a 
projeção de R$ 8,7 bilhões que foi divulgada no Anuário BRAZTOA 2011, 
apresentando um aumento de 29%. Os gráficos mostram a evolução do 
faturamento das empresas entre 2009 e 2011, incluindo a expectativa de 
crescimento para 2012 e também o comparativo entre o número de passa-
geiros transportados entre 2010 e 2011.

Para transportar os 6 milhões de 
passageiros para quem a BRAZTOA 
vendeu pacotes em 2011, seriam 
necessárias 95 aeronaves airbus 
a320*, operando diariamente du-
rante todo o ano.

Este número de passageiros equi-
vale a mais de 4 meses do movi-
mento operacional do Aeroporto de 
Congonhas em São Paulo, que foi 
de 16,8 milhões de pax em 2011.

*Capacidade de 174 lugares

número de 
Passageiros (mi)

2010

4,80

2011

6,03

faturamento das emPresas (r$ - bi)

Fonte: braZtoa, projeto 
datatur - edição 2011

faturamento braztoa Por categorias (r$)

Fonte: braZtoa, projeto datatur - edição 2011

Fonte: braZtoa, projeto datatur - edição 2011
*os números apresentados do doméstico incluem o receptivo internacional.

turismo: uma potência 
econômica e social
Na estimativa do Conselho Mundial de 
Viagens e Turismo (WTTC), o turismo 
contribui com US$ 6  trilhões anuais para 
a economia global, o que corresponde a 
quase três vezes a economia brasileira, 
em negócios turísticos totais  realizados 
todo ano.

Quando considerado o impacto total da 
sua atividade, o turismo chega a envolver 
255 milhões de pessoas em todo o mun-
do, um contingente maior que a popula-
ção do Brasil.

Esta é uma indústria muito bem posicio-
nada para promover o desenvolvimento 
econômico e social, pois tem elevado po-
der de gerar empregos e renda em inú-
meros contextos locais e regionais. 

Segundo o WTTC, a contribuição total do 
turismo na economia brasileira em 2011 
foi de 8,6% do PIB. A previsão é que, em 
2012, tal segmento apresente um cres-
cimento de 6,2%, alcançando um movi-
mento econômico de R$ 378,6 bilhões. 
Em relação ao mercado de trabalho, fo-
ram gerados 7,6 milhões de empregos, 
sendo que a previsão para 2012 é que 
essa marca ultrapasse 8 milhões. 

As operadoras de turismo e os pres-
tadores de serviços do segmento têm 
um papel fundamental neste sentido, 
pela posição estratégica que ocupam 
na formatação e na distribuição dos 
produtos turísticos.

faturamento (r$)

oPeração 2010 2011

DOMÉSTICO* 3,604 bilhões 4,952 bilhões

EMISSIVO INTERNACIONAL 3,730 bilhões 4,588 bilhões

Passageiros transPortados

oPeração 2010 2011

DOMÉSTICO* 3,406 milhões 4,313 milhões

EMISSIVO INTERNACIONAL 1,390 milhões 1,715 milhões

Valor médio Por Passageiro (r$)

oPeração 2010 2011

DOMÉSTICO* 1.058,13 1.148,12

EMISSIVO INTERNACIONAL 2.683,45 2.676,51

2010

REPRESENTANTES
E COLABORADORES

OPERADORAS
DE TURISMO

2011

REPRESENTANTES
E COLABORADORES

OPERADORAS
DE TURISMO

PREVISÃO

2012

10,82

OBSERVADO

2011

9,84

2010

CORRIGIDO
PELO IPCA

8,09

OBSERVADO

7,57

2009

CORRIGIDO
PELO IPCA

7,04

OBSERVADO

6,24
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Embora o peso relativo do doméstico e internacional tenha apresenta-
do variação pequena, o DATATUR mostrou um crescimento significativo 
de ambos no período, com destaque para o doméstico. Este segmen-
to cresceu 37,4% em faturamento e 26,6% em termos de passageiros 
transportados, enquanto o internacional apresentou variações de cerca 
de 23%, tanto em faturamento quanto em passageiros transportados. 
Os gráficos a seguir ilustram estes resultados.

No ano passado, os associados 
BRAZTOA enviaram quase 33 mil 
turistas por semana ao exterior. 

Estes passageiros lotariam 13 
aeronaves de grande porte do 
modelo boeing 777-200*, ope-
rando diariamente durante um 
ano inteiro.

*Capacidade de 362 lugares

x 1.000
As 14,6 milhões de diárias vendidas 
pela BRAZTOA lotariam totalmente 
os hotéis de nova York (cerca de 90 
mil leitos*), durante 162 dias, ou 
mais de cinco meses.

*Estimativa do Prefeito Michael Bloomberg

o mercado em númeroS

eVolução do faturamento (r$ - bi)

eVolução do número de Passageiros 
transPortados (mi)

doméstico emissiVo internacional

1,4
1,7

3,4

4,3

Fonte: braZtoa, projeto datatur - edição 2011

Fonte: braZtoa, projeto datatur - edição 2011

Fonte: braZtoa, projeto datatur - edição 2011

Os dados da Organização Mundial do Turismo mos-
tram que, no fluxo emissivo internacional, dos 984 
milhões de chegadas de passageiros internacionais 
em todo o mundo, os associados BRAZTOA respon-
deram por 1,7 milhões de embarques.

No mundo, as chegadas internacionais cresceram 
4,6% em 2011, enquanto o volume BRAZTOA teve ex-
pansão de 25%. Em 2010, eram 939 milhões de che-
gadas no mundo, sendo 1,39 milhões de passageiros 
transportados pelos associados BRAZTOA. 

O faturamento dos operadores continuou dividido, de forma equili-
brada, entre o doméstico e emissivo internacional. Em relação ao ano 
passado, houve ligeira inversão, com o doméstico se tornando relati-
vamente mais relevante.

A proporção de passageiros transportados no segmento doméstico 
é bem mais significativa que no segmento emissivo internacional no 
conjunto dos associados BRAZTOA. Houve pequena variação entre 
2010 e 2011, com leve aumento da proporção do doméstico em relação 
ao internacional.

diárias em hotéis

Foram geradas em 2011 8,6 milhões de diárias em 
hotéis localizados no Brasil e 6 milhões de diárias 
em hotéis no exterior. 

diárias geradas

HOTEL NACIONAL 8.610 milhões

HOTEL INTERNACIONAL 5.997 milhões

faturamento

Passageiros transPortados

2010

28%
emissiVo

internacional

29%
emissiVo

internacional

72%
doméstico

71%
doméstico

2011

2011

DOMÉSTICO EMISSIVO INTERNACIONAL

2010

4,6
3,7

20112010

5,0
3,6

17

DOMÉSTICO EMISSIVO INTERNACIONAL

51%

49%

48%

52%

2010 2011
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o mercado de cruzeiros
No Brasil, a origem e o destino típico dos 
cruzeiros, conforme levantado pelo estudo 
FGV/Abremar, é apresentado nos gráficos 
ao lado  (g1 e g2).

Os anúncios públicos dos operadores 
apontam para uma redução do número de 
navios na última temporada, 2011-2012, 
que não coincide com o período de pes-
quisa DATATUR. Entretanto, há indícios de 
navios de maior capacidade sendo aloca-
dos à costa brasileira. O número de navios 
está apresentado no gráfico g3.

É importante notar que, segundo estu-
do FGV/ABREMAR relativo à temporada 
2010/2011, 62,7% dos cruzeiristas estavam 
viajando pela primeira vez; do total, 86,8% 
desejam viajar novamente com essa opção 
de transporte. “A mesma pesquisa aponta 
que 15,3% dos entrevistados aproveitaram 
para estender a viagem e permanecer um 
período maior na cidade de embarque/de-
sembarque, antes e/ou após a viagem de 
cruzeiro”. Desses, “61,3% hospedaram-se 
em hotéis, enquanto 33,8% em casa de 
amigos e parentes”.

É interessante notar que o crescimento do 
mercado mundial de cruzeiros tende a ar-
refecer nos últimos anos, conforme mos-
tra o gráfico g4.

19
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diárias em cruzeiros
Os dados do DATATUR apontam para uma redução de 0,8% das 
diárias em cruzeiros nacionais, enquanto houve um aumento 
de 14,8% das diárias em cruzeiros internacionais, conforme 
mostra a tabela a seguir. 

A participação das diárias geradas em cruzeiros internacio-
nais apresentou leve aumento em 2011, de 15% para 17%, 
com concomitante redução da participação das diárias em 
cruzeiros nacionais.

diárias

cruzeiro 2010 2011

NACIONAL 3.075.000 3.050.000

INTERNACIONAL 555.600 638.000
Fonte: braZtoa, 
projeto datatur - 
edição 2011

Fonte: braZtoa, projeto datatur - edição 2011

diárias geradas

2010

15% 17%

85% 83%

2011

Fonte: cruise market Watch

Fonte: Fgv / abremar

Fonte: Fgv / abremar
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Valor médio por passageiro
O valor médio de venda por passageiro no doméstico, mesmo in-
cluindo o receptivo internacional no país, é tipicamente inferior ao 
observado no emissivo internacional, correspondendo a cerca de 
40% do valor deste último. 

O gráfico ao lado mostra o valor médio das vendas nos dois seg-
mentos, doméstico e emissivo internacional, nos últimos dois 
anos, apurado pelo DATATUR junto às empresas associadas. Em 
2011, os pacotes no país tiveram valor médio de R$ 1.148 e os in-
ternacionais tiveram valor médio de R$ 2.675.

Os dados de valor médio por passageiro chamam a atenção pelas 
variações em relação aos valores observados em 2010. Em particu-

lar, no doméstico o aumento real do valor médio, foi de apenas 1,9% - aci-
ma da inflação de 6,5% medida pelo IPCA. No caso do emissivo interna-
cional, a variação, também descontada da inflação, foi negativa em 6,4%. 

Essa dinâmica pode estar relacionada a dois fatos: de um lado, o au-
mento da concorrência em diversos segmentos do setor de turismo, 
oferecendo mais opções aos consumidores brasileiros. De outro lado, a 
crescente inclusão de consumidores de menor renda, com a oferta de 
pacotes mais populares, também contribuem para o valor médio dos 
pacotes comercializados.

Para corroborar os resultados do DATATUR, avaliamos como um indi-
cativo a trajetória dos preços de excursões, que são pesquisados pelo 

IBGE junto a uma amostra representativa de consumidores das 11 
maiores capitais brasileiras, como componente do Índice de Pre-
ços ao Consumidor Ampliado (IPCA). Na classificação CNAE 2.0 do 
IBGE, as excursões abrangem os fretamentos rodoviários, agências 
de viagem e operadores turísticos. O gráfico ao lado mostra a varia-
ção das excursões, descontando-se a variação do próprio IPCA. Em 
outras palavras, é mostrado o quanto o item Excursões variou acima 
ou abaixo da inflação média ao consumidor.

O gráfico mostra que em 2011 os preços de excursões caíram em 
média 5%, em termos reais, nas principais cidades brasileiras, re-
vertendo a alta de 6,7% que aconteceu em 2010, ano de crescimen-
to econômico mais forte no Brasil. O ano de 2009 mostra os efeitos 
da crise sobre o Brasil, e os anos anteriores, de maior crescimento, 
apresentavam tipicamente elevação no valor dos pacotes.

Assim, os dados do IBGE para o preço das 
excursões ajudam a explicar os dados do 
DATATUR, que apontam para uma alta 
leve no valor médio dos pacotes domés-
ticos e uma queda mais pronunciada no 
valor médio dos pacotes internacionais. 
Os resultados do DATATUR sugerem que 
o mercado dos operadores vem crescendo 
em volume, com a inclusão de mais con-
sumidores, mas não tanto em preço, com 
a intensificação da concorrência.

Note-se que, em parte, as variações mos-
tradas no valor médio das vendas podem estar relacionadas às altera-
ções no quadro social BRAZTOA, alterando o perfil geral do associa-
do. Assim, as próximas edições do DATATUR permitirão uma avaliação 
mais segura sobre os dados apresentados.

o mercado em númeroS

Valor médio Por Passageiro (r$)

Fonte: braZtoa, projeto datatur - edição 2011

Fonte: ibge, sistema nacional de Índices de preços ao consumidor

os resultados do 
datatur sugerem que o 
mercado dos operadores 

vem crescendo 
principalmente em 

volume, com a inclusão 
de mais consumidores, 

mas os preços vêm 
crescendo menos, com 

a intensificação da 
concorrência.

a força do mercado brasileiro
O Brasil tende a manter um ritmo de crescimento nos próximos anos, 
na casa de 4% ao ano. Com isto, o mercado brasileiro tende a continuar 
ampliando sua emissão de turistas. 

A taxa de câmbio do Real é um dos mais importantes fatores que in-
fluenciam a escolha de pacotes turísticos no exterior pelos consumi-
dores brasileiros e também tem reflexos sobre o turismo doméstico. O 
gráfico mostra que, nos últimos anos, o Real tem sido francamente fa-
vorável ao turismo emissivo internacional, em detrimento do doméstico.

Em 2012, contudo, o Real deu mostras de que deve parar de ganhar 
força, interrompendo a longa trajetória de valorização que já dura oito 
anos. A moeda norte-americana vem sendo negociada a mais de 2 reais 
por dólar e o  mercado espera que, neste ano, a taxa de câmbio feche a 
1,91 reais por dólar. Assim, o impulso ao turismo emissivo internacional 
tende a ser menor, considerando o câmbio. 

Contudo, a taxa de câmbio não é o único fator que influencia a escolha 
dos turistas. O aumento continuado da renda doméstica, a força das 
classes mais baixas que estão crescentemente incluídas no mercado 
turístico e até a melhoria da infraestrutura turística brasileira são fato-
res que contrabalançam a força do emissivo internacional, contribuindo 
para a expansão das viagens domésticas.

Os mesmos fatores contribuem para consolidar o Brasil como um im-
portante destino no receptivo internacional. São também relevantes 
neste sentido os megaeventos esportivos que o Brasil vai receber nos 
próximos anos. O país já vem sediando importantes eventos, incluindo 
o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, os jogos Pan-Americanos no Rio 
de Janeiro em 2007, eventos de organizações multilaterais de alto nível 
e um grande número de congressos e feiras internacionais, com nível 
de profissionalização crescente.

Fonte: banco central, com projeções do sistema Focus de expectativas de mercado
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detalhamento por tipo de produto

Produtos domésticos
No segmento doméstico (cuja produção abrange as via-
gens dos turistas brasileiros e estrangeiros pelo Brasil), 
os principais produtos são, tipicamente, os que somam a 
parte aérea e a parte terrestre. Estes representaram ven-
das de R$ 2,9 bilhões em 2011, respondendo por 58% das 
vendas totais dos operadores. 

Em 2011, os produtos “aéreo e terrestre” e “somente ter-
restre” mostraram expansão de faturamento (respectiva-
mente 30% e 117%) e de passageiros transportados (res-
pectivamente 14% e 89%), entre 2010 e 2011. O segmento 
marítimo apresentou expansão em faturamento (18%), 
mas uma pequena redução no número de passageiros 
transportados. 

Os segmentos “aéreo e terrestre” e “marítimo” apre-
sentaram queda de participação tanto em faturamen-
to quanto em número de passageiros transportados, 
enquanto que os produtos exclusivamente terrestres 
tiveram ampliação sensível na sua participação na 
comercialização. Note-se que este segmento, que 
mais cresceu, é o de menor valor médio por passa-
geiro. Este aumento do foco dos operadores em ser-
viços terrestres de menor valor, no doméstico, ajuda 
a explicar a pequena ampliação do valor médio dos 
pacotes, de apenas 2% acima da inflação.

É interessante notar, ainda, que os segmentos ma-
rítimo e rodoviário apresentaram redução do volume 
de passageiros transportados. Entretanto, no caso do 
segmento marítimo, apesar da redução do volume 
transportado, o valor médio por passageiro cresceu 
11% acima da inflação do período (medida pelo IPCA). 
No segmento rodoviário, também houve aumento do 
valor médio por passageiro acima da inflação, porém 
de 3,2%.

Produtos internacionais
No emissivo internacional os produtos “aéreo e terrestre” e 
“somente terrestre” mostraram expansão de faturamento 
(respectivamente 12,8% e 81,5%) e de passageiros trans-
portados (respectivamente 9,5% e 93%), entre 2010 e 2011. 
O marítimo apresentou expansão tanto em faturamento 
(55,2%) quanto em número de passageiros transportados 
(32,7%). Já o rodoviário apresentou queda, tanto em fatu-
ramento quanto em número de passageiros transporta-
dos, respectivamente, de 19,6% e de 24,9%. A tabela abaixo 
mostra o detalhamento dos produtos internacionais.

Três quartos das vendas do emissivo internacional estão 
concentradas nos produtos “aéreo e terrestre”, uma pro-
porção ainda mais significativa que no doméstico. Este 
segmento apresentou vendas de R$ 3,4 bilhões, tendo 
transportado aproximadamente 1,2 milhões de passagei-
ros, com um valor médio de R$ 2,9 mil. 

Houve uma queda de 8% na participação do principal pro-
duto, que é o conjugado aéreo e terrestre, em relação a 
2010. Ocorreu uma leve ampliação da participação do ma-
rítimo e um aumento significativo da participação das ven-
das em modal exclusivamente terrestre. 

Como o terrestre tem menor valor médio em relação 
aos demais (exceto rodoviário, cuja participação é mui-
to pequena no emissivo internacional), sua ampliação 
contribuiu para reduzir o valor médio das vendas dos 
operadores no segmento internacional. Contribuiu 
também a redução dos valores médios praticados nas 
vendas nos produtos “aéreo e terrestre” e “somente 
terrestre”, os quais caíram em 2011, descontada a in-
flação*, respectivamente 3,3% e 11,7%. O segmento 
marítimo no emissivo internacional obteve aumento 
de valor médio, acima da inflação, de 9,8%.

A projeção de longo prazo da Organização Mundial 
do Turismo (UNWTO) é de que, ano 2030, o volume de 
chegadas de turistas internacionais deverá alcançar 
1,8 bilhões, ou seja, serão mais de 5 milhões de via-
gens internacionais por dia em todo o Planeta. Para 
alcançar esta projeção, as chegadas terão que man-
ter uma taxa média de crescimento de 3,25% ao ano, 
acrescentando 43 milhões de turistas ao mercado a 
cada ano. O emissivo internacional brasileiro, assim 
como o de vários países emergentes, deve apresen-
tar um crescimento ainda mais significativo no mes-
mo período, superando a média mundial.

faturamento (r$)

Produto comercializado 2010 2011
AÉREO E TERRESTRE 2.212.500.000,00 2.878.149.643,00

SOMENTE TERRESTRE 440.349.000,00 957.446.171,00

MARÍTIMO 910.497.000,00 1.075.459.042,00

RODOVIáRIO 39.373.000,00 40.599.568,00

Passageiros transPortados

Produto comercializado 2010 2011
AÉREO E TERRESTRE 1.929.397,00 2.201.127,00

SOMENTE TERRESTRE 718.717,00 1.358.176,00

MARÍTIMO 713.391,00 712.415,00

RODOVIáRIO 43.824,00 41.101,00

Valor médio Por Passageiro (r$)

Produto comercializado 2010 2011
AÉREO E TERRESTRE 1.146,73 1.307,58

SOMENTE TERRESTRE 612,69 704,95

MARÍTIMO 1.276,29 1.509,60

RODOVIáRIO 898,43 987,80

faturamento (r$)

Produto comercializado 2010 2011
AÉREO E TERRESTRE 3.023.923.000,00 3.410.413.718,00

SOMENTE TERRESTRE 445.483.000,00 808.441.924,00

MARÍTIMO 236.264.000,00 366.698.286,00

RODOVIáRIO 2.644.000,00 2.124.831,00

Passageiros transPortados

Produto comercializado 2010 2011
AÉREO E TERRESTRE 1.051.432,00 1.151.280,00

SOMENTE TERRESTRE 208.194,00 401.890,00

MARÍTIMO 120.464,00 159.863,00

RODOVIáRIO 2.210,00 1.659,00

Valor médio Por Passageiro (r$)

Produto comercializado 2010 2011
AÉREO E TERRESTRE 2.876,00 2.962,28

SOMENTE TERRESTRE 2.139,75 2.011,60

MARÍTIMO 1.961,28 2.293,83

RODOVIáRIO 1.196,38 1.280,79
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2010 20102011 2011

Fonte: braZtoa, projeto datatur - edição 2011

doméstico - Faturamento por produto comercialiZado emissiVo internacional - Faturamento por produto comercialiZado

Fonte: braZtoa, projeto datatur - edição 2011 Fonte: braZtoa, projeto datatur - edição 2011

Fonte: braZtoa, projeto datatur - edição 2011

*embora a tabela apresente valores nominais, foi considerada a 
inflação do período (6,5%), para uma análise em termos reais.
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PASSAGEIROS TRANSPORTADOS: 563 MIL (33% DO TOTAL)

FATURAMENTO: R$ 1,74 BILHÃO (38% DO TOTAL)

VALOR MÉDIO POR PASSAGEIRO: R$ 3.095,00

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS: 28 MIL (2% DO TOTAL)

FATURAMENTO: R$ 138 MILHÕES (3% DO TOTAL)

VALOR MÉDIO POR PASSAGEIRO: R$ 4.865,00

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS: R$  411 MIL (24% DO TOTAL)

FATURAMENTO: R$ 688 MILHÕES (15% DO TOTAL)

VALOR MÉDIO POR PASSAGEIRO: R$ 1.672,00

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS: 240 MIL (14% DO TOTAL)

FATURAMENTO: R$ 459 MILHÕES (10% DO TOTAL)

VALOR MÉDIO POR PASSAGEIRO: R$ 1.911,00

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS: 471 MIL (27% DO TOTAL)

FATURAMENTO: R$ 1,56 BILHÃO (34% DO TOTAL)

VALOR MÉDIO POR PASSAGEIRO: R$ 3.308,00

AMÉRICA DO NORTE

ÁFRICA / ÁSIA / OCEANIA

AMÉRICA CENTRAL

AMÉRICA DO SUL

EUROPA

NORDESTE

NORTE

CENTRO-OESTE

SUDESTE

SUL

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS: 129 MIL (3% DO TOTAL)

FATURAMENTO: R$ 198 MILHÕES (4% DO TOTAL)

VALOR MÉDIO POR PASSAGEIRO: R$ 1.531,00

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS: 561 MIL (13% DO TOTAL)

FATURAMENTO: R$ 594 MILHÕES (12% DO TOTAL)

VALOR MÉDIO POR PASSAGEIRO: R$ 1.060,00

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS: 1,16 MILHÃO (27% DO TOTAL)

FATURAMENTO: R$ 1,48 BILHÃO (30% DO TOTAL)

VALOR MÉDIO POR PASSAGEIRO: R$ 1.276,00

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS: 2,46 MILHÕES (57% DO TOTAL)

FATURAMENTO: R$ 2,67 BILHÕES (54% DO TOTAL)

VALOR MÉDIO POR PASSAGEIRO: R$ 1.088,00

detalhamento por regiões do brasil e do mundo
brasil
O detalhamento das vendas domésticas por região mostra concentração nos desti-
nos da região Nordeste do país (54%). Porém, apesar da concentração, o valor médio 
dos pacotes no Nordeste é menor que no Sudeste e no Centro-Oeste e Norte. Em 
segundo lugar vem a região Sudeste que, além de dispor de destinos importantes é 
em si um importante centro emissor de turistas. O Sul do país tem 12% de participa-
ção, com importantes destinos, mas com o menor valor médio por passageiro entre 
todas as regiões. Já o Centro-Oeste e o Norte, apesar da pequena participação no 
faturamento, são regiões de valor médio elevado por passageiro, tendo em vista tanto 
os destinos e produtos dessas regiões quanto a distância em relação a importantes 
centros emissores.

mundo
O detalhamento das vendas internacionais por regiões do mundo mostra que o fa-
turamento está distribuído principalmente entre a Europa (cerca de um terço) e as 
Américas, sendo a América do Norte a principal fonte de faturamento entre as regi-
ões. Os destinos apresentam uma menor concentração, sendo que a Europa respon-
de por 27% dos passageiros, e a América do Norte fica com 33% dos passageiros.

o mercado em númeroS

Fonte: braZtoa, projeto datatur - edição 2011 Fonte: braZtoa, projeto datatur - edição 2011
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O DATATUR levantou aspectos da gestão das 
empresas associados à BRAZTOA. Os resultados 
são apresentados no gráfico ao lado que eviden-
cia que 46% dos colaboradores se situam em 
funções comerciais, marketing, vendas e promo-
ções. Os profissionais envolvidos na área admi-
nistrativa e financeira são 28% e os responsáveis 
por produtos e operações são 26%. Para este 
ano de 2012, a expectativa dos associados é de 
aumentar em 8% a contratação de profissionais.

Em média, os investimentos em mídia e promo-
ções, considerando o total de empresas associa-
das, são de aproximadamente R$ 138 milhões. 

A produtividade por trabalhador é uma das medidas de eficiência das 
empresas, permitindo avaliar o quanto cada colaborador, em média, 
contribuiu para a geração de vendas. O DATATUR permite o cálculo des-
ta medida, a partir da razão entre o faturamento e o número de traba-
lhadores. 

Considerando os resultados de 2011 frente a 2010, a produtividade por 
trabalhador medida pelos dados do DATATUR apresentou uma evolução 
positiva de 3,7% acima da inflação medida pelo IPCA, que foi de 6,5%.

metodologia
Os dados coletados junto aos associados BRAZTOA referem-se ao ano 
de 2011. A participação foi anônima e voluntária: cada associado res-
pondeu a um questionário depositado em uma urna lacrada até serem 
recolhidos pelo consultor Fabrizio Caritatos, que não possui envolvi-
mento direto no negócio das empresas, o que somado ao fato da divul-
gação dos dados ocorrer apenas de forma consolidada, garante a con-
fidencialidade das informações prestadas individualmente. A base do 
questionário do Projeto DATATUR utilizado para a coleta dos dados de 
2010 foi mantida, adicionando-se questões, o que garantiu a possibili-
dade de comparar dados de 2011 com dados do ano anterior e apresen-
tar novas informações, como faturamento e passageiros transportados 
por regiões do Brasil e do mundo, por exemplo.

Na edição 2011 do Projeto DATATUR foram realizadas três co-
letas de dados. Dos 94 associados*, 63 empresas diferentes 
participaram respondendo ao questionário, o que representava 
2/3 do quadro social da BRAZTOA, número suficiente para ob-
tenção de dados fidedignos. Para chegar ao resultado expandi-
do para 94 empresas foi utilizado um critério conhecido como 
projeção por estratos, baseado nos 63 respondentes e na re-
lação entre faturamento e número de profissionais. Para 
projetar os dados, os associados participantes e não 
participantes foram classificados em quatro grupos, 
conforme o número de profissionais (até 50 profis-
sionais; 51 a 100; 101 a 250; e mais de 250). Dessa 
forma, houve uma somatória dos dados reais ta-
bulados com os dados projetados, obtendo-se o 
resultado final, apresentado neste anuário.

*Números de associados da entidade no período das cole-
tas. Atualmente a BRAZTOA possui 98 empresas em seu 
quadro social.

Gestão e produtividade

Fonte: braZtoa, projeto datatur - edição 2011
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os consumidores 
O Relatório de 2011 do Conselho Mundial de Viagens e Turismo WTTC 
sentenciou: o consumidor dos BRICs pode mudar o jogo do turismo 
mundial! Os BRICs são o grupo de países emergentes considerados de 
alto crescimento: Brasil, Rússia, Índia e China. 

Há um enorme contingente de consumidores que gostariam de utili-
zar mais serviços de turismo do que hoje adquirem. E o aumento da 
renda está levando esses consumidores a entrarem no mercado. Será 
importante as operadoras de turismo entenderem melhor o perfil e ne-
cessidades deste novo cliente da Classe C. Por exemplo, os canais de 
divulgação dos produtos estão mudando. O que se anunciava em jornais 
diários e revistas voltadas para um público de renda média a alta, hoje 
se anuncia em veículos bem mais populares. 

É uma mudança e tanto: os resultados do DATATUR sugerem que o 
mercado das operadoras vem crescendo em volume, com a inclusão de 
mais consumidores, mas não em preço, com a intensificação da con-
corrência e busca por produtos mais econômicos. No turismo domésti-
co, vêm ganhando espaço serviços terrestres de menor valor médio. E 
se torna cada vez mais importante para os operadores buscarem seus 
nichos de especialização, seja em áreas altamente especializadas que 
permitem altos valores médios, com margens elevadas, seja atendendo 
à crescente demanda por altos volumes de viagens nas classes emer-
gentes brasileiras. Há espaço para diversos modelos de negócios, neste 
contexto, mas é preciso identificá-los.

A população da terceira idade também é um público novo a ser melhor 
explorado. A Sondagem do Consumidor (FGV) mostrou que, no início de 
2012, a intenção de viajar entre os maiores de 60 anos é de 27%, era a 
maior entre todas as faixas etárias, e mais da metade deste grupo pre-
tendia ir ao exterior. 

Hoje, os maiores de 65 anos são cerca de 13 milhões. Nas próximas 
duas décadas, se somarão a estes outros 15 milhões. Ou seja, teremos 
mais que uma nova cidade de São Paulo, somente em idosos maiores 
de 65 anos no Brasil, altamente dispostos a viajar! Veja o gráfico.

milHões de brasileiros Por faixa de idade, ProJeção ibge
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O aumento da participação da terceira idade nas compras do setor aju-
da a ocupar os serviços e a infraestrutura turística na baixa temporada, 
juntamente com o turismo de negócios. Isso também traz oportunida-
des que podem ser exploradas, por exemplo, através do redireciona-
mento dos canais até o público consumidor. 

Os gastos dos consumidores brasileiros com excursões são ainda pou-
co representativos, havendo um grande espaço para ampliação da fatia 
destas despesas no orçamento doméstico. Por exemplo, na estrutura de 
despesas dos consumidores metropolitanos brasileiros, a participação 
do turismo pode ser aproximada pelos itens de despesa apresentados 
na tabela a seguir, que compara duas pesquisas do IBGE:

A tabela evidencia que o item “excursão” experimentou uma variação 
significativa em um curto intervalo de pouco mais de meia década, entre 
2003 e 2009. O consumidor metropolitano brasileiro multiplicou suas 
despesas familiares com excursões por quatro, nesse período. Este é 
um grande salto para o turismo brasileiro e uma excelente oportunida-
de para as operadoras de turismo.

Participação na despesa 
familiar em 2003

Participação na despesa 
familiar em 2009

ExCURSãO 0,10% 0,43%

HOTEL 0,29% 0,32%

ôNIBUS INTERESTADUAL 0,32% 0,26%

PASSAGEM AÉREA 0,28% 0,32%

Fonte: ibge, sistema nacional de Índices de preços ao consumidor

29

Fonte: ibge e elaboração.
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competitividade do turismo brasileiro
A tabela a seguir apresenta uma comparação entre a posição do Brasil 
frente à Alemanha e à áfrica Sul, no ranking do World Economic Forum. 
A comparação com estes países é interessante por serem as nações 
que sediaram as últimas copas do mundo.

O Brasil ocupa o 52º lugar mundial no ranking de competitividade em 
viagens e turismo do World Economic Forum. É uma posição melhor 
que a da áfrica do Sul, que sediou a última Copa do Mundo, mas certa-
mente aquém do potencial brasileiro – considerando, principalmente, 
que o país ocupa, no mesmo ranking, o posto de campeão mundial em 
recursos naturais. Mesmo após a Lei Geral do Turismo, que foi um mar-
co na vida do setor no Brasil, ainda há muito a ser feito para o desenvol-
vimento do setor. Entre os principais desafios para o turismo brasileiro 
pode ser citada a modernização da infraestrutura portuária, aeroportu-
ária e rodoviária, sinalização (mais de um idioma), capacitação para os 
profissionais, revisão na política de concessão de vistos, tributação do 
setor e aprimoramento do modelo de promoção dos destinos.

Além de sua importância na competitividade da cadeia, os operadores 
de turismo receptivo são importantes canais de distribuição da expor-
tação de serviços brasileiros, com impacto significativo sobre a geração 
de empregos e renda em diversas regiões do país, em bases fortemente 
capilarizadas. Por outro lado, os operadores de turismo que trabalham 
o emissivo internacional são importantes canais pelos quais o país ex-
põe sua população à economia e à cultura mundial, propiciando o co-
nhecimento de culturas e a realização de negócios. 

entre os principais desafios para o turismo 
brasileiro, pode ser citada a modernização 
da infraestrutura portuária, aeroportuária 

e rodoviária, sinalização, capacitação 
profissional, revisão na política de vistos, 
tributação do setor e aprimoramento do 

modelo de promoção dos destinos.

ALEMANHA áFRICA DO SUL BRASIL

Regras e regulações 20º 31º 114º

Sustentabilidade 4º 49º 29º

Segurança 9º 129º 75º

Saúde e higiene 7º 88º 73º

Priorização do setor 83º 64º 108º

Infraestrutura de transporte aéreo 7º 43º 42º

Infraestrutura de transporte terrestre 3º 66º 116º

Infraestrutura de turismo 15º 57º 76º

Infraestrutura de telecomunicações e TI 7º 95º 56º

Preço/competitividade 125º 37º 114º

Capital humano 19º 128º 70º

Afinidade 81º 43º 97º

Recursos naturais 18º 14º 1º

Recursos culturais º 55º 23º

VIAGENS & TURISMO 2011 2º 66º 52º

VIAGENS & TURISMO 2009 3º 61º 45º
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o turismo no brasil e no mundo
O setor de Viagens e Turismo continua provando sua con-
tribuição significativa e persistente para o desempenho do 
PIB. Em 2011, este setor cresceu 3% no mundo, contri-
buindo US$ 6 trilhões para o PIB global e gerando 255 mi-
lhões de empregos. Apesar dos desafios econômicos em 
curso, há previsão de que o crescimento continue em 2012.

O setor de Viagens e Turismo do Brasil está bem situado 
nessa trajetória de crescimento. Em 2011, o setor turístico 
do país cresceu 7%, aportando R$ 356,5 bilhões para o PIB 
e mais de 7,6 milhões de empregos. Para 2012 também se 
espera um forte crescimento de 6,2% - resultando em uma 
maior contribuição para o PIB de R$ 22,1 bilhões e 445.000 
novos empregos. O crescimento continuará nos próximos 
dez anos, sendo que nossas previsões sugerem um ritmo 
de 5,1% ao ano. Até 2022, o setor de Viagens e Turismo 
deve aportar R$ 622,6 bilhões para o PIB (mais de 9% do 
seu valor total), e mais de 10 milhões de empregos, isto é, 
1 em cada 11 empregos.

As oportunidades de Viagens e Turismo no Brasil abertas 
para os próximos anos são significativas. A Copa do Mundo 
de 2014 e as Olimpíadas, em 2016, colocarão o turismo do 
país na cena mundial e a crescente demanda doméstica 
e regional por viagens gerará negócios em todo o setor. 
Contudo, para que essas oportunidades sejam maximiza-
das, deve haver investimentos constantes tanto pela ini-
ciativa privada como pelo governo a fim de garantir que 
o desenvolvimento da infraestrutura acompanhe as novas 
exigências. 

Do mesmo modo, o governo pode facilitar as viagens ao 
Brasil e à região garantindo que as políticas de vistos não 
desanimem os visitantes. Isso significa procedimentos que 
sejam seguros, eficientes e transparentes, bem como coo-
peração com destinos vizinhos. Atualmente, cerca de 20% 
dos visitantes internacionais do Brasil precisam de visto 
para entrar no país. Uma recente pesquisa realizada pelo 
WTTC mostra que reformas na política de vistos poderiam 
aumentar a visitação internacional em 10% ao ano. Isso 
teria um impacto bastante positivo para as previsões de 
crescimento que já são boas.

hotelaria
Em 2011 o conjunto da hotelaria urbana no Brasil regis-
trou um bom desempenho em termos de taxas de ocu-
pação, chegando a 69%, 2,7% acima de 2010, bem como 
em termos de diárias, com +15,8% pelas estatísticas do 
FOHB, as mais confiáveis do mercado na atualidade. Este 
desempenho permite dar continuidade a recuperação da 
rentabilidade após o difícil período registrado entre os 
anos 98-2005. Durante esta fase, a ocupação dos hotéis 
ficou abaixo de 50% e as diárias permaneceram estagna-
das em valor nominal por vários anos. A diária média de 
R$ 210 registrada pelos hotéis do FOHB em 2011 corres-
ponde exatamente a diária de R$ 117 registrada em 2002, 
corrigida pelo IPCA do período. Esta recuperação é impor-
tante porque sinaliza a retomada também do potencial de 
retorno sobre investimento, no mesmo momento em que 
os juros de mercado caem. A flexibilização das regras de 
urbanismo e os incentivos fiscais concedidos em várias 
cidades-sede da Copa e no Rio de Janeiro são mais um 
fator positivo. Ou seja, melhorou muito a perspectiva de 
criação de valor para investimentos novos. Desta forma es-
peramos para 2012 e para os anos seguintes uma retorno 
progressivo do investimento, que se traduzirá pelo alivio 
da pressão nas diárias nas grandes cidades. Consideran-
do porém o prazo médio de três a quatro anos necessário 
para a gestação de um projeto desde a compra do terreno 
até a abertura do hotel, pode-se prever que em 2012, ano 
em que não haverá muitas aberturas, a pressão continuará 
forte sobre o parque hoteleiro existente e que as diárias 
tenderão a aumentar bastante nos períodos de pico de de-
manda. Desta forma, recomendamos programar viagens e 
eventos com bastante antecipação, buscando também as 
vantagens tarifárias associados às reservas antecipadas.

Sobre o WTTC

O Conselho Mundial de Viagens e 
Turismo (WTTC) é a autoridade mun-
dial em matéria de contribuição eco-
nômica e social do setor de Viagens 
e Turismo. Promove o crescimento 
sustentável do setor, trabalhando 
em conjunto com governos e insti-
tuições internacionais, a fim de criar 
empregos, impulsionar as exporta-
ções e gerar prosperidade. 

Em 2011, o setor de Viagens e Turis-
mo era responsável por 255 milhões 
de empregos em todo o mundo. O 
setor de US$ 6,3 trilhões (9,1% do 
PIB) é um fator determinante para 
o investimento e o crescimento eco-
nômico. Há mais de 20 anos, o Con-
selho Mundial de Viagens e Turismo 
vem sendo a voz desse setor em 
escala global. Seus membros são 
Presidentes, Conselheiros e Execu-
tivos das mais importantes empre-
sas privadas de Viagens e Turismo 
do mundo. Esses Membros trazem 
conhecimentos especializados para 
orientar políticas e decisões gover-
namentais, conscientizando sobre a 
importância do setor como gerador 
de prosperidade.

david scowsill
presidente & ceo Wttc

roland de bonadona
coo accor latin america
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mercado aéreo internacional
O comportamento do mercado internacional do transpor-
te aéreo está intimamente ligado à evolução econômica 
mundial e ao clima de confiança dos negócios e dos con-
sumidores a nível global.

É importante salientar que existem diferenças regionais 
em termos de comportamento dos mercados, com cres-
cimentos muito fortes em economias emergentes, como 
a China, o Brasil ou algumas regiões africanas, e cresci-
mentos mais tênues em áreas como a Europa, mais afeta-
da pela crise financeira.

Em termos globais, no entanto, e tendo em conta as mais 
recentes previsões da IATA, divulgadas em Março, o núme-
ro total de passageiros transportados vai crescer 4,2% em 
2012, para um total de quase três bilhões.

Com uma maior utilização das suas frotas, as companhias 
aéreas respondem a este aumento da demanda melhoran-
do as taxas de ocupação (load factor) dos seus aviões e 
conseguem também manter os yields. 

Estima-se assim que, em termos globais, o transporte aé-
reo registe lucros totais de US$ 3 bilhões no corrente ano. 
Importa reter que um pico do preço do petróleo, que pode 
vir a atingir os 150 dólares por barril nos cenários mais pes-
simistas, altera completamente este cenário, trazendo a 
indústria do transporte aéreo, como um todo, para perdas.

O primeiro trimestre de 2012, no entanto, foi positivo e as 
previsões mantêm-se otimistas.

mercado aéreo nacional
Muitos sustentam que o transporte aéreo é um setor cí-
clico, com altos e baixos quase previsíveis. Esta previsibi-
lidade decorreria da quase simbiótica ligação entre trans-
porte aéreo e a Economia, quer nacional ou internacional. 
Com um cenário econômico favorável o transporte aéreo 
‘decola’ em bons resultados, ao passo que em um cenário 
econômico de estagnação ou retração, a ‘baixa’ no setor 
é significativa. Contudo, algumas empresas aéreas no ex-
terior têm demonstrado que, apesar de sujeitas a tempos 
econômicos difíceis e a retrações na Economia, o grande 
trunfo é ter um modelo de negócios ao mesmo tempo con-
sistente, flexível, resiliente e em constante revisão. Difícil? 
Sim, com toda certeza, mas não impossível. E aí chegamos 
ao Brasil: nossas empresas aéreas terão – em 2012/2013 
– devido a uma natural redução na velocidade do cresci-
mento econômico e das necessidades das viagens aére-
as domésticas, uma ótima oportunidade para reflexões. 
Desde uma maior participação da Delta na Gol, passando 
pela oficialização do casamento da LAN com a TAM, uma 
natural reaproximação com o trade turístico, bem como 
pela contínua expansão da Trip, da Azul e da Avianca, to-
das deverão – de alguma forma, em algum grau – repen-
sarem partes dos seus modelos de negócio. Além da in-
fluência direta e constante dos clientes e das tecnologias 
extra-setor, estas empresas aéreas terão pela frente uma 
nova realidade aqui no Brasil, tanto com alguns dos nossos 
principais aeroportos dotados de administrações privadas, 
como com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
ávido por parcerias para implementar procedimentos Per-
formance Based Navigation e uma Secretaria de Aviação 
Civil buscando recuperar parte do tempo perdido. Por tudo 
isso (e muito mais), 2012 e 2013 prometem ser “anos sabá-
ticos” muito interessantes.

respicio a. espirito santo Jr.
professor adjunto, transporte 
aéreo, departamento de 
engenharia de transportes, 
universidade Federal do rio de 
Janeiro
presidente, instituto cepta

luiz da gama mór
vice-presidente executivo 
tap portugal
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evoluÇao recente e tendÊnciaS do 
turiSmo mundial
O turismo mundial, tanto em sua vertente internacional como do-
méstica, volta a mostrar sua força em 2011 na grande maioria dos 
países e em quase todas as regiões do mundo ao reafirmar a sua já 
longa trajetória de crescimento. Em termos de chegadas interna-
cionais, o número alcançado em 2011 foi de 984 milhões, um cresci-
mento de 4,6% sobre os 939 milhões de 2010, ano que mostrou forte 
crescimento (6,5% sobre 2009) e marcou a recuperação do turismo 
internacional após a crise de 2008 e 2009.

Em apenas dois anos, de 2009, fundo do poço da recente crise, a 
2011, houve um acréscimo de exatas e expressivas 100 milhões de 
chegadas internacionais, retrato claro e fiel da capacidade de re-
cuperação e da dimensão econômica e social que é este fenômeno 
humano chamado turismo. 

Em 2012 veremos uma nova reafirmação de nosso setor como 
um todo ao alcançarmos a cifra histórica de um bilhão de chega-
das internacionais, que todos os profissionais dos setores público 
e privado devem ressaltar e comemorar, como também entender 
que aumenta nossa responsabilidade para com a sociedade e o 
planeta.

Em termos financeiros, também as receitas com o turismo in-
ternacional em 2011 continuaram a se recuperar das perdas ve-
rificadas em 2009 e alcançaram novos recordes na maioria dos 
países, com a marca global de US$ 1,03 trilhão, comparado com 
US$ 938 bilhões em 2010. Em termos reais, isto é, ajustando-se o 
valor em decorrência da inflação e de flutuações cambiais, houve 
um crescimento de 3,8%. Considerando-se também as receitas 
de US$ 196 bilhões com o transporte internacional de passagei-
ros, o valor total das exportações geradas pelo turismo interna-
cional em 2011 foi de US$ 1,23 trilhão, ou seja, uma média diária 
de US$ 3,4 bilhões.

Por região, os melhores desempenhos em chegadas internacio-
nais em 2011 foram na ásia/Pacífico, com 6,1% (12,9% em 2010), 
dando continuidade à sua larga trajetória de crescimento acima 
da média mundial, e na Europa, com um surpreendente cresci-
mento de também 6,1% (2,8% em 2010) e onde podemos desta-
car um vigoroso crescimento (8,1%) dos países do centro e leste 
europeu e da franja do Mediterrâneo (7,6%). Certamente alguns 
destes países se beneficiaram dos acontecimentos políticos no 
Oriente Médio e Norte da áfrica, mas seu bom desempenho não 
pode ser reduzido a apenas este fator.

As Américas como um todo registraram crescimento das chega-
das internacionais de 4,2%, mantendo sua tendência de desem-
penho abaixo da média mundial, em especial pelo baixo resultado 
(2,9% sobre 2010) da América do Norte. De sua parte, o expressivo 
resultado positivo (9,4%) da América do Sul em 2011 quase repete 
o de 2010 (10%) e foi o segundo melhor dentre todas as 17 sub-
-regiões do mundo, abaixo apenas do Sudeste Asiático (10,4%).

O desempenho da áfrica ano passado, com apenas 0,9% de cresci-

márcio favilla l. de Paula
diretor executivo - organização 
mundial do turismo
competitividade, relações 
externas e parcerias

mento nas chegadas internacionais, foi fortemente afe-
tado por países do norte do continente, ao passo que o 
Oriente Médio registrou o pior resultado (8,4% negati-
vos) em 2011 pelos motivos por todos conhecidos.

Ao olharmos os 50 principais destinos turísticos 
mundiais pelo número de chegadas internacionais, 
em 43 deles os resultados em 2011 foram positivos. 
Destacam-se, por seu forte crescimento, a Arábia 
Saudita (59,8%) que passou a ocupar o 16º lugar no 
ranking e a Tailândia (19,8%) que subiu à 15ª posição 
e gerou US$ 20 bilhões de superávit na balança do 
turismo, enquanto que pelo acréscimo no número de 
chegadas internacionais em 2011 cabe citar a Arábia 
Saudita (6 milhões), a Espanha (4 milhões), a Tailân-
dia (3,2 milhões) e a França (2,6 milhões).

Em 2011 não houve mudança no ranking dos cinco 
primeiros destinos turísticos internacionais quanto 
ao número de chegadas (França, Es-
tados Unidos, China, Espanha e Itá-
lia) ou ao valor das receitas auferidas 
(Estados Unidos, Espanha, França, 
China e Itália). Estes países apresen-
tam volumes físicos e financeiros em 
patamares bastante superiores aos 
dos que formam o segundo grupo (do 
6º ao 20º lugares) de principais des-
tinos internacionais. É neste segun-
do grupo onde se vê movimentação 
a cada ano, nas duas direções, e se 
encontram países que colhem, firme 
e constantemente, resultados muito 
positivos da implantação de políticas 
consistentes de longo prazo a partir 
do reconhecimento estratégico do potencial econô-
mico e social do turismo.

Turquia, Malásia e Tailândia, dentre outros casos, 
merecem uma análise mais acurada por parte dos 
formuladores de políticas do turismo sobre o que e 
como estes países fizeram e fazem para bem apro-
veitar sua situação geográfica, estrutura econômica, 
bem como seus atributos culturais e naturais para 
alcançar as posições que hoje detêm no turismo 
mundial. Tendo galgado as primeiras posições em 
âmbito mundial e mesmo que seja um caso à parte 
por suas especificidades, na China o turismo é for-
malmente considerado pelo governo como um de 
seus pilares para o desenvolvimento econômico e 
social do país.

Ainda que não estejam no grupo dos 50 maiores des-
tinos turísticos internacionais em chegadas ou recei-
tas, vale muito a pena analisar casos de países que 
apresentam resultados expressivos decorrentes da 

implantação de políticas que fixam uma clara ima-
gem para o mercado ou buscam determinados ni-
chos. São os casos, para citar apenas dois, da Costa 
Rica, com forte posicionamento no mercado, e mais 
recentemente do Uruguai que nos últimos cinco a 
seis anos conseguiu quase que quadruplicar suas 
receitas sem duplicar o número de chegadas no 
mesmo período.

Dos sete países que compõem o ranking dos 50 prin-
cipais destinos turísticos internacionais e que tive-
ram desempenho negativo em 2011, três deles são 
do Norte da áfrica e Oriente Médio (Tunísia, Egito e 
Síria) e passam por uma transição política, o Japão 
foi vítima de desastre natural e acidente nuclear, en-
quanto que os outros três são economias avançadas 
(Canadá, Suíça e Austrália).

É interessante observar a evolução recente - em 
2010 e 2011 – do grupo de países 
que compõem os BRICS (Brasil, 
Rússia, Índia, China e áfrica do 
Sul) em termos de chegadas in-
ternacionais, receitas e também 
de gastos de seus residentes no 
exterior.

No que se refere às chegadas, o 
crescimento combinado dos últi-
mos dois anos de todos os países 
do mundo foi de 11,4%, sendo su-
perior o desempenho de cada um 
dos BRICS: Índia (21,8%), áfrica 
do Sul (19%), Rússia (16,8%), 
Brasil (13,2%) e China (13,1%). 

Especificamente no caso da áfrica do Sul é interes-
sante constatar que mesmo após o forte aumento de 
15,1% nas chegadas, isto é, 1,1 milhão de turistas a 
mais em 2010, ano em que realizou a Copa do Mun-
do, o país cresceu mais 3,3% em 2011, conseguindo 
sustentar o novo patamar conquistado, ainda que 
com perda de receita média por turista.

Em termos de receitas, o crescimento em todo o 
mundo nos últimos dois anos foi de 9,5%. À exceção 
da áfrica do Sul (8,5%), todos os demais BRICS se 
situaram bem acima: Índia (41,3%), Brasil (23,6%), 
China (22,2%) e Rússia (21,7%). Mas foi em relação 
aos gastos no exterior que os BRIC, sem a áfrica do 
Sul (com “apenas” 10% de crescimento), realmente 
se destacaram no panorama internacional, bem aci-
ma da média mundial (9,5%). Os gastos dos brasi-
leiros no exterior quase que duplicaram (95,2%) nos 
últimos dois anos, alcançando US$ 21,3 bilhões em 
2011, fazendo do Brasil o 12º no ranking mundial. 
Em seguida vieram China (65,8% de crescimento, 

em termos 
de chegadas 

internacionais, o 
número alcançado 

em 2011 foi de 
984 milhões, um 

crescimento de 4,6% 
sobre os 939 milhões 

de 2010
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US$ 72,6 bilhões em gastos e 3º no ranking), Rús-
sia (55,3%, US$ 32,5 bilhões, 7º no ranking) e Índia 
(42,1%, US$ 13,7 bilhões, 22º no ranking).

Como era de se esperar, já se configura uma tendên-
cia de crescimento mais lento dos gastos dos brasi-
leiros no exterior, confirmada pelos dados de 2012 
disponíveis até o momento, mas o fato é que este 
volume financeiro já situa o Brasil como um impor-
tante país emissor do turismo internacional, agora 
também para destinos de média e longa distância.

Pelo lado das receitas, o desempenho do Brasil nos 
últimos dois anos, que continua a se verificar nos 
primeiros meses de 2012, tem sido o dobro da média 
mundial e quase o dobro do crescimento das che-
gadas em nosso país, o que significa incremento do 
gasto médio do turista.

A média mundial para este relevante indicador em 
2011 foi de US$ 1.050, no Brasil foi de US$ 1.220, 
na América do Sul US$ 890, nas 
Américas US$ 1.280 (US$ 1.430 
na América do Norte e US$ 1.180 
no Caribe), na Europa foi de US$ 
920, sendo que no Norte da Euro-
pa foi de US$ 1.190. No conjunto 
dos países de economias avan-
çadas foi de US$ 1.270 o gasto 
médio por turista e de US$ 800 
no conjunto dos países emergen-
tes e em desenvolvimento. Ao se 
olhar este indicador para alguns 
países individualmente, vê-se 
que o gasto médio em 2011 foi de 
US$ 950 na Argentina, nos demais BRICS à exceção 
da Índia (US$ 2.780) o valor foi inferior ao no Brasil 
(US$ 500 na Rússia, US$ 840 na China e US$ 1.145 
na áfrica do Sul), foi de US$ 1.370 na Alemanha, US$ 
1.060 na Espanha e US$ 515 no México. Portanto, 
neste indicador o Brasil está bem situado no contex-
to mundial e tem plenas condições de seguir melho-
rando nos próximos anos.

Para este ano de 2012, a Organização Mundial do 
Turismo - OMT prevê um crescimento de 3% a 4% 
para o turismo internacional, o que nos permitirá al-
cançar a marca histórica de um bilhão de chegadas 
internacionais, apesar das dificuldades econômicas 
por que ainda passam muitos países, inclusive al-
guns importantes emissores.

De fato, o ano começou com resultados muito posi-
tivos em todas as regiões, exceto no Oriente Médio, 
que continua a sentir os efeitos da Primavera árabe. 
Porém, resultados do Egito e Tunísia, onde se es-
pera um ano de recuperação, poderão compensar 

dificuldades em outros países do Oriente Médio e 
Norte da áfrica.

Nos primeiros meses de 2012 a Europa continuou a 
registrar resultados acima do esperado, na ordem 
de 5% de crescimento no receptivo internacional, a 
ásia/Pacífico e a áfrica acima de 7% e as Américas 
acima de 6%, onde se destacam os Estados Unidos 
(8%), a América Central (7%) e a América do Sul com 
quase 8% de crescimento.

O Brasil continua apresentando um desempenho po-
sitivo em termos de crescimento das receitas, com 
um incremento de cerca de 10% no primeiro trimes-
tre, e boas perspectivas para o restante do ano por 
um conjunto de fatores, quais sejam, a tendência po-
sitiva como um todo para o setor no mundo, o novo 
patamar de conversão do real que estimula o recep-
tivo, o próprio ambiente econômico positivo no Brasil 
e no restante da América do Sul, como também a 
continuidade da exposição positiva do Brasil na mídia 

internacional, o que reforça o tra-
balho de promoção internacional 
levado a cabo pelos órgãos oficiais 
e pelo setor privado do país.

Além do que nos mostram os re-
sultados mais recentes do turis-
mo internacional, é importante ver 
quais são as principais tendências 
de médio e longo prazo e, espe-
cialmente, como o Brasil deve se 
posicionar e atuar ativamente para 
ampliar sua fatia de mercado, em 
volume e qualidade, neste que já é 

um dos principais setores da economia mundial.

Ao final de 2011, a OMT apresentou um trabalho de 
fôlego sobre as tendências de longo prazo do turis-
mo internacional intitulado “O Turismo em Direção a 
2030”. Esta pesquisa traz projeções para as cinco re-
giões (áfrica, Américas, ásia/Pacífico, Europa e Orien-
te Médio) e as 17 sub-regiões em que se dividem, por 
destinos e origens das viagens internacionais, por que 
tipos de meios de transporte (aéreo ou por superfície) 
e motivo das viagens. Não são apresentados resulta-
dos por países individualmente.

As principais conclusões quantitativas apresentadas 
no trabalho foram:

a) O número de chegadas internacionais vai alcançar 
1,4 bilhão em 2020 e 1,8 bilhão em 2030.

b) O ritmo de crescimento médio anual nos próximos 
dez anos será de 3,8% e de 2,9% nos dez seguin-
tes, comparado com 4,2% nos últimos trinta anos. 
No entanto, haverá um acréscimo médio anual 

de 43 milhões de chegadas internacionais, o que 
equivale a acrescentar quase uma Itália por ano 
ao mercado.

c) Nesta década, o número de chegadas internacio-
nais nos países emergentes e em desenvolvimen-
to vai superar ao das chegadas nos países de eco-
nomia avançada.

d) A atual participação relativa da Europa (51%) e das 
Américas (16%) nas chegadas internacionais vai 
se reduzir em 2030 para 41% e 14%, respectiva-
mente, enquanto que as da ásia/Pacífico (22%), 
Oriente Médio (6%) e áfrica (5%) vão aumentar 
para, respectivamente, 30%, 8% e 7%.

e) Em números absolutos, a ásia/Pacífico vai pas-
sar de 204 milhões de chegadas em 
2010 para 535 milhões em 2030, 
a Europa de 475 milhões em 
2010 para 744 milhões em 
2030 e as Américas de 
150 milhões para 248 
milhões no mesmo 
período.

f) A América do Sul 
passa de 24 mi-
lhões de chegadas 
em 2010 para 40 
milhões em 2020 e 
58 milhões em 2030, 
uma média de cresci-
mento anual de 4,6%, 
situando-a em um grupo 
intermediário de sub-regi-
ões em termos de dinamismo 
de mercado, mas acima da média 
anual para todas as economias emer-
gentes e em desenvolvimento (4,4%) e bem acima 
do projetado para todo o mundo (3,3%).

g) A Europa continuará sendo a principal região emis-
sora de turistas (509 milhões em 2010 e 832 milhões 
em 2030), seguida pela ásia/Pacífico (204 milhões e 
541 milhões, respectivamente) e as Américas (160 
milhões e 265 milhões, respectivamente).

h) Também em termos de viagens internacionais 
geradas por habitante, a Europa continuará lide-
rando, passando de 57 viagens por 100 habitan-
tes em 2010 para 74/100 em 2020 e 89/100 em 
2030, seguida pelas Américas com 17 viagens 
geradas por 100 habitantes em 2010, 21/100 em 
2020 e 24/100 em 2030.

i) As viagens internacionais dentro das próprias re-
giões continuarão a ser predominantes, como in-
dica a média mundial de 78,5% em 2010, 78% em 
2020 e 77,5% em 2030, mantendo-se inalterada 
nas Américas a sua média em 75% ao longo dos 
próximos vinte anos.

j) As viagens internacionais pelo meio de transporte 
aéreo continuarão a prevalecer nos próximos vin-
te anos, entre 51% e 52% do total, sem aumento 
substancial em sua participação devido à tendên-
cia de encarecimento do combustível de aviação 
no período.

k) No que se refere ao motivo da viagem internacio-
nal, não se prevê praticamente nenhuma altera-
ção em sua atual distribuição nos próximos vinte 

anos, ou seja, 16% por motivo de negócio 
ou profissional, 30% para visitar pa-

rentes e amigos, por motivo de 
saúde, religião ou outros e 54% 

por lazer e férias.

Em resumo, o turismo con-
tinuará sua trajetória de 
crescimento nas próximas 
décadas, ainda que a um 
ritmo mais moderado, 
mas agregando a cada 
ano expressivos contin-
gentes de turistas inter-
nacionais.

De um ponto de vista quali-
tativo, deve-se ressaltar que 

a sustentabilidade econômica, 
social e ambiental do turismo é 

cada vez mais exigida e necessária, 
sobretudo pelos grandes fluxos interna-

cionais e domésticos que o setor movimenta 
em quase todo o mundo.

Os resultados apresentados pelo “Turismo em Dire-
ção a 2030” devem ser vistos como referência para 
que cada país, governo ou empresa possa analisar, 
tomar suas decisões e fixar as metas que considere 
mais adequadas para investir, crescer, movimentar a 
economia do país, gerar empregos e renda, tomar o 
melhor partido das tendências identificadas, remover 
obstáculos, fazer mais e melhor que a média, como 
também criar novos parâmetros em um setor tão di-
nâmico e inovador como o do turismo. As empresas, 
profissionais, entidades e governo têm plena condição 
de aproveitar as oportunidades presentes para colo-
car o turismo brasileiro em patamares cada vez mais 
elevados no turismo mundial.

tendÊnciaS

nos primeiros meses 
de 2012 a europa 
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resultados acima do 

esperado, na ordem de 
5% de crescimento no 

receptivo internacional
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LEGEnDa

relação de associados

AventuraCulturaEcoturismo IncentivoEstudos e 
Intercâmbio

LuxoNáuticoNegócios e 
Eventos

PescaRuralSol e Praia

operadoras de turismo operações
nacionais

operações 
internacionais

segmentação
por Produto

segmentação
por Público

tipo de
operação

abreutur
www.abreutur.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Melhor Idade, 
Peregrinos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

adventure travel
www.adventuretours.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral Doméstico 
Emissivo Internacional

adVtour 
www.advtour.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia

Geral, Melhor Idade, GLS, 
Peregrinos, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros, Portadores de 
Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

aerop 
www.aerop.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

agaxtur 
www.agaxtur.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

ait operadora 
www.aitoperadora.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, GLS, 
Peregrinos, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros

Emissivo Internacional

ambiental 
www.ambiental.tur.br

co: DF, MT, MS
ne: BA, CE, MA, PE, PI, RN
n: AC, AM, PA, RR, TO
se: MG, RJ
s: PR, RS

américa: Norte, 
Central, Sul
áfrica
ásia

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

ancoradouro Viagens 
www.ancoradouroviagens.com.br

co: MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AM
se: ES, MG, RJ
s: RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia

Geral Doméstico 
Emissivo Internacional

bancorbrás 
www.bancorbras.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, GLS, 
Pescadores, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros, Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

brt operadora 
www.grupobrt.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, 
GLS, Crianças 
Desacompanhadas, 
Peregrinos, Pescadores, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional

calcos 
www.calcos.com.br

américa: 
Central, Sul
áfrica

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, GLS, 
Peregrinos, Pescadores, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

operadoras de turismo operações
nacionais

operações 
internacionais

segmentação
por Produto

segmentação
por Público

tipo de
operação

canadá turismo 
www.canadaturismo.com.br

américa: Norte, 
Sul
europa
áfrica
ásia

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

ci 
www.ci.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Sul
europa
áfrica
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, Crianças 
Desacompanhadas, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional

clm operadora 
turística 
www.clmturismo.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Melhor Idade, GLS, 
Peregrinos, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional

congress international
www.congress.com.br

américa: Norte
europa
ásia

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros, Portadores de 
Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

costa cruzeiros
www.costacruzeiros.com.br

ne: AL, BA, CE, PE
se: ES, RJ, SP
s: SC

américa: Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Melhor Idade, 
GLS, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros, Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

cVc brasil
www.cvc.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, 
GLS, Crianças 
Desacompanhadas, 
Peregrinos, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional

del bianco tour 
operator
www.delbianco.com.br  
www.viagensbydelbianco.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Estudantes, Melhor 
Idade, GLS, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros 

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

designer tours 
www.designertours.com.br

co: MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI
n: AM
se: MG, RJ, SP
s: RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Melhor Idade, GLS, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

Discover The World
 www.discovertheworld.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Estudantes, Melhor 
Idade, GLS, Peregrinos, 
Pescadores, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros, Portadores de 
Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

eden tours 
www.edentours.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, GLS, 
Peregrinos, Pescadores, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

e-Htl  
www.e-htl.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, 
GLS, Crianças 
Desacompanhadas, 
Peregrinos, Pescadores, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional
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LEGEnDa

relação de associados

AventuraCulturaEcoturismo IncentivoEstudos e 
Intercâmbio

LuxoNáuticoNegócios e 
Eventos

PescaRuralSol e Praia

operadoras de turismo operações
nacionais

operações 
internacionais

segmentação
por Produto

segmentação
por Público

tipo de
operação

expedition 
www.expedition.com.br

américa: Sul Geral Emissivo Internacional

fenix 
www.fenixtur.com.br

américa: 
Central, Sul Geral Emissivo Internacional

flot 
www.flot.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AM, PA
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia

Geral, Melhor Idade, 
Peregrinos, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

flytour 
www.flytour.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia

Geral
Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

françatur 
www.francatur.com.br

europa
áfrica

Geral, Melhor Idade, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Emissivo Internacional

freeway 
www.freeway.tur.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ
s: PR, RS, SC

américa: 
Central, Sul
áfrica

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros, Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

gsa 
www.gsatours.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
ásia
oceania

Geral, Melhor Idade, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Emissivo Internacional

incomum turismo 
www.incomum.com

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Melhor Idade, 
GLS, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros, Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional

intercontinental 
www.intertour.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, SE
n: AM, PA
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, Peregrinos, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

interep 
www.interep.com.br

co: DF, GO
ne: BA, CE, PE
n: AM, TO
se: MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral Emissivo Internacional

intermundi 
www.intermunditour.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral Emissivo Internacional

operadoras de turismo operações
nacionais

operações 
internacionais

segmentação
por Produto

segmentação
por Público

tipo de
operação

interpoint 
www.interpoint.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral Emissivo Internacional

intravel 
www.intravel.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, GLS, 
Peregrinos, Pescadores, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional

JVs operadora 
turística
 www.jvstour.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, Peregrinos, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Emissivo Internacional

landscape best trips 
www.landscape.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AM, PA, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, GLS, 
Peregrinos, Pescadores, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

litoral Verde
www.litoralverde.com.br

ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE
n: AM
se: MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa

Geral, Melhor Idade, 
Executivos, Famílias, 
Casais 

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

lusanova tours
www.lusanova.com.br

europa
áfrica
ásia

Geral, Melhor Idade, 
Executivos, Famílias, 
Casais 

Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

luxtravel 
www.luxtravel.com.br

co: MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AM, PA
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional

maktour 
www.maktour.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AM, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional

mark travel 
www.marktur.com.br 
www.marktravel.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RR, RO, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Melhor Idade, 
Peregrinos

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

marsans brasil
www.marsans.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, 
GLS, Crianças 
Desacompanhadas, 
Peregrinos, Pescadores, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

mgm operadora
www.mgmoperadora.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AP, AM, PA, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, GLS, 
Peregrinos, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional
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Polvani tours
www.polvani.com.br

europa Geral, Famílias, Casais, 
Solteiros Emissivo Internacional

Pomptur
www.pomptur.com.br

co: GO, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE
n:  AM, PA
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: 
Central, Sul Geral, Melhor Idade, 

Famílias, Casais
Doméstico 
Emissivo Internacional

Princess travel 
www.princesstravel.com.br

ásia

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, GLS, 
Peregrinos, Pescadores, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

queensberry
www.queensberry.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, Crianças 
Desacompanhadas, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Emissivo Internacional

raidho
www.raidho.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Peregrinos, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

rca
www.rcaturismo.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AM, PA
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Crianças 
Desacompanhadas, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional

royal caribbean 
www.royalcaribbean.com.br

se: RJ, SP

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Melhor Idade, Famílias, 
Casais, Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional

rxt travel 
www.rextur.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia

Geral Emissivo Internacional

sancHat tour 
www.sanchattour.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AM, PA, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: 
Norte, Central, 
Sul (exceto 
Argentina, 
Uruguai, 
Paraguai, Chile)

Geral, Melhor Idade, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional

scan-suisse turismo 
www.scan-suisse.com.br

américa: Sul
europa
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, 
GLS, Crianças 
Desacompanhadas, 
Peregrinos, Pescadores, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

schultz operadora
www.schultz.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral Doméstico 
Emissivo Internacional

operadoras de turismo operações
nacionais

operações 
internacionais

segmentação
por Produto

segmentação
por Público

tipo de
operação

mercatur 
www.mercatur.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Melhor Idade, Peregrinos, 
Executivos, Famílias, 
Casais

Emissivo Internacional

mk travel 
www.mktravel.com.br

co: MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
se: ES, MG, RJ, SP
s: RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Melhor Idade, 
Crianças 
Desacompanhadas, 
Executivos, Famílias, 
Casais

Doméstico 
Emissivo Internacional

mmt gaPnet 
www.mmtgapnet.com.br 

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia

Geral
Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

monark  
www.monark.tur.br

ne: AL, BA, CE, MA, PE, RN
n: AM
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
ásia

Geral, Melhor Idade, GLS, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional

msc cruzeiros 
www.msccruzeiros.com.br

ne: AL, BA
se: RJ, SP
s: SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, GLS, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

nascimento 
www.nascimento.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AM, PA
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Pescadores, 
Famílias, Casais, 
Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional

navegantes operadora 
www.navegantesoperadora.
com.br

co: DF, GO, MT
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: PA
se: ES, MG, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional

nett Voyages
 www.nettvoyages.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica

Melhor Idade, GLS, 
Peregrinos, Pescadores, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

new age 
www.newage.tur.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Crianças 
Desacompanhadas, 
Peregrinos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Emissivo Internacional

new line
www.newline.tur.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral Doméstico 
Emissivo Internacional

nice Via apia 

www.niceviaapia.com.br 

américa: Norte, 
Central, Sul

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, Crianças 
Desacompanhadas, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional
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século xxi  
www.seculoxxioperadora.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, GLS, 
Peregrinos, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros, Portadores de 
Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

shangri-lá
www.shangri-la.tur.br 

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se:  RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia

Geral, Melhor Idade, 
GLS, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros, Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional

socaltur
www.socaltur.com.br

co: GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, PE,RN
n: AM
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
ásia

Geral, Melhor Idade, GLS, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

soft travel
www.softtravel.com.br

co: MT, MS
ne: AL, BA, CE, PE, RN
n: AM
se: RJ
s: RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral Doméstico 
Emissivo Internacional

stb 
www.stb.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, Crianças 
Desacompanhadas, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

stella barros
www.stellabarros.com.br

américa: Norte,  
Sul
europa

Geral Emissivo Internacional

sun crowne 
www.suncrowne.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa

Geral Emissivo Internacional

tam Viagens
www.tamviagens.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, 
GLS, Crianças 
Desacompanhadas, 
Peregrinos, Pescadores, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros, 
Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

tia augusta 
www.tiaaugusta.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa

Geral, Melhor 
Idade, Crianças 
Desacompanhadas, 
Famílias, Casais, 
Solteiros

Emissivo Internacional

trade tours
www.tradetours.com.br

ne: BA, CE, PE
se: RJ, SP

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia

Geral Doméstico 
Emissivo Internacional

trend 
www.trendoperadora.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, GLS, 
Executivos, Famílias

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

operadoras de turismo operações
nacionais

operações 
internacionais

segmentação
por Produto

segmentação
por Público

tipo de
operação

transmar 
www.transmar.com.br

co: DF
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN
n: AM
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia

Geral, Estudantes, 
GLS, Crianças 
Desacompanhadas, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

transmundi Viagens 
www.transmundi.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Melhor Idade, Famílias, 
Casais, Solteiros Emissivo Internacional

tourlines operadora 
www.tourlinesoperadora.com.br

co: GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, GLS, 
Peregrinos, Pescadores, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional

tristar 
www.tristarturismo.com.br

américa: Norte
europa
ásia

Geral, Executivos Emissivo Internacional

tt operadora  
www.lufthansacc.com.br

europa Geral Emissivo Internacional

turnet 
www.turnet.com.br

co: DF, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE
n: AM
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa

Geral, Melhor Idade, 
GLS, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros, Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional

tyller 
www.tylleroperadora.com.br

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Famílias, Casais, 
Solteiros Emissivo Internacional

Viagens master 
www.viagensmaster.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AM, PA, TO
se: MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, Peregrinos, 
Executivos, Famílias, 
Casais, Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

Visão operadora 
turística
www.visaooperadora.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Sul
europa

Geral Doméstico 
Emissivo Internacional

Visual
www.visualturismo.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AM, PA, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia

Geral Doméstico 
Emissivo Internacional

Voetur 
www.voeturoperadora.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE
n: AM, PA
se: MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
áfrica
ásia
oceania

Geral, Estudantes, 
Melhor Idade, GLS, 
Pescadores, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros, Portadores de 
Habilidades Especiais

Doméstico 
Emissivo Internacional 
Receptivo Internacional

Yes travel 
www.yestravel.com.br

co: DF, GO, MT, MS
ne: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
n: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO
se: ES, MG, RJ, SP
s: PR, RS, SC

américa: Norte, 
Central, Sul
europa
ásia

Geral, Crianças 
Desacompanhadas, 
Peregrinos, Executivos, 
Famílias, Casais, 
Solteiros

Doméstico 
Emissivo Internacional
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representantes e colaboradores Produtos, serviços e destinos

4agents
www.4agents.com.br

Assistência viagem

brasil assistência
www.brasilassistencia.com.br

Assistência viagem

doubleem
www.destinationsnetwork.com.br

destino: Greater Miami Convention & Visitors Bureau, Visit Florida, Toronto Tourism 
Association, Hong Kong Tourism Board

firstar (ncl) 
www.ncl.com.br

cruzeiro: Norwegian Cruise Line (NCL), AMA Waterways, Viking River Cruises, Oceania 
Cruises
trem: AMTRAK 

gta 
www.gtaassist.com.br

Assistência viagem

global Vision access - gVa 
www.globalvisionaccess.com

destino: Barbados Tourism Authority e Seychelles Tourist Office
receptivo: United Travel Agency (Jordânia e Líbano), Go West Tours (USA e Canadá)
Produto: Expedições Katerre

imaginadora
www.imaginadora.com.br

destino: Capital Region USA
feira: Forum Panrotas Tendências de Turismo (conceito, conteúdo, produção, direção), Forum 
Alatur (conceito, conteúdo, produção, direção) e Congresso da Abav (conceito, conteúdo, 
produção e direção dos seminários educacionais)
Hotel: Hotéis Panamericano da Argentina (Panamericano Buenos Aires, Panamericano 
Bariloche e Los Sauces – Casa Patagonica)
Parque: Sea World Parks & Entertainment   

interamerican 
www.interamericanetwork.com

cia aérea: Alaska Airlines (GSA para o Brasil), Horizon Air (GSA para o Brasil), Cathay Pacific 
Airways (GSA para o Brasil, Paraguai e Uruguai), Dragon Air (GSA para o Brasil, Paraguai e 
Uruguai) e Emirates Airline (Agência de PR para o Brasil)
destino: Jordan Tourism Board (representante para o Brasil),  Las Vegas Convention and 
Visitors Authority (representante para a America do Sul),  Nevada Commission of Tourism 
(representante para o Brasil), NYC&Company (Representante para o Brasil), St Maarten 
Tourist Bureau (representatante para a America do Sul), Texas Tourism (representante para o 
Brasil), Tourism Australia (representante para o Brasil)
feira: Feira das Americas – ABAV (representante Comercial para a America Latina e Caribe)
Hotel: Delphin Hotel Guaruja (representatante Global), Grupo Kerzner - One&Only: Ocean Club 
(Bahamas), The Palm (Dubai), Royal Mirage (Dubai), Reethi Rah (Maldives), Le Saint Géran 
(Mauritius), Palmilla (Los Cabos, México), Cape Town (South Africa), Sanya (Hainan, China); 
Atlantis (Bahamas e Dubai) (representante para o Brasil), Mazagan Beach Resort Marrocos
Produto: Premium Outlets (representante para o Brasil) 

travel ace assistance 
www.travelace.com.br

Assistência viagem

associados
Que disponibilizaram tempo e informações para a publicação 
deste documento

Patrocinadores
Travelport
Editora Europa

apoio educacional
Senac São Paulo

convidados
David Scowsill (WTTC)
Luiz da Gama Mór (TAP Portugal)
Márcio Favilla (OMT)
Respicio A. Espirito Santo Jr. (UFRJ/ Instituto Cepta)

consultorias
Tratamento dos dados - Fabrizio Caritatos
Texto – Adrian Alexandri (Público.com)
Textos e análises - Érika Monteiro e Frederico Turolla (Pezco)

equipe braztoa
Ariane Santos
Aurélio Rufo
Caroline Teixeira
Dandara Soares
Daniela Sarmento
Fernando Abrão
Ivani Rossi
Juliana Rosa
Júlio Picholari
Marcela Ajzental
Marília Brito
Marina Bezerra
Monica Samia
Richeli Sisto
Tatiane Leskovar
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PATROCÍNIO APOIO EDUCACIONAL

braztoa - associação brasileira das operadoras de turismo
Av. Ipiranga, 324 - Bloco C - 16º andar - República - São Paulo - SP - 01046-010
Tel.: +55 11 3259 9500 - Fax: +55 11 3255 1226


