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Entrevistas pessoais com as 80 maiores empresas de 
turismo no Brasil; 

 

Principais pontos abordados: 

Fatores estimuladores ou limitadores da  
expansão dos negócios; 

Investimentos realizados e programados; 

Informações do desempenho do ano imediatamente  
anterior e projeções para o ano corrente. 

Apresentação 



 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                   Amostra 
  

 

Empresas respondentes: 80 
 
Total do faturamento em 2012:  
R$ 57,6 bilhões 
 
Postos de trabalho em dez/2012:  
115 mil 
 
Unidades da Federação 
representadas: 27 



11 Agências de Viagens 

5 Locadoras de Veículos 

18 Meios de Hospedagem 

12 Operadoras de Turismo 

7 Organizadoras de Eventos 

8 Promotores de Feiras 

4 Transporte Aéreo 

6 Transporte Rodoviário 

9 Turismo Receptivo 

   80 TOTAL GERAL 

Empresas por segmento 



Resultados Consolidados – 2012 / 2011 



Resultados – Faturamento – 2012 / 2011 

 



Resultados – Preço – 2012 / 2011 

 



Resultados – Custos – 2012 / 2011 
 



Resultados - Quadro de Pessoal – 2012 / 2011 
 



Perspectivas 2013 
 

 

Os empresários de todos os segmentos são 

praticamente unânimes quanto à perspectiva 

de significativa ampliação dos negócios em 

2013 (saldo de 93% em comparação a 2012), 

acompanhando os prognósticos de retomada 

da economia brasileira. 

 

  



Perspectivas – 2013 / 2012 



Perspectiva – Faturamento – 2013/2012 
Faturamento 



Montante (em % do faturamento) a ser investido – 2013  

Nota: Não foram disponibilizados dados de expectativas para o segmento transporte aéreo. 



Perspectiva – Quadro de Pessoal – 2013/2012 
Quadro Pessoal 



Perspectiva – Preços – 2013/2012 
 



Perspectiva – Custos – 2013/2012 
 



Perspectivas 2013 

Motivos das expectativas otimistas em relação à expansão dos negócios: 

 

 Retomada do crescimento da economia brasileira;  

 Estabilidade econômica; 

 Imagem política do Brasil no exterior; 

 Alta exposição do País na mídia internacional devido aos grandes eventos;  

 Aumento da demanda por viagens na nova classe média; 

 Incentivos do governo para construção de novos hotéis; 

 Expansão de eventos para cidades de médio e pequeno portes; 

 Aumento da demanda de passageiros e da taxa de ocupação de aeronaves 
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