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governo brasileiro queria
saber se o setor de turismo
é competitivo, em compa-

ração a outros países onde esta a-
tividade tem peso importante na
economia. Não é. Nosso turismo
não é competitivo e está longe dis-
so, segundo estudo que acaba de ser
entregue ao Ministério do Turismo
e que foi coordenado pelo Núcleo de

Economia Indus-
trial e da Tecnolo-
gia (Neit), do Insti-
tuto de Economia
da Unicamp.

“No Brasil, o tu-
rismo ainda é tra-

tado de maneira pouco profissio-
nal, visto como atividade meio lú-
dica, e não como um setor da eco-
nomia que pode gerar grandes di-
videndos em termos de emprego e
de captação de recursos”, ponde-
ra o professor Fernando Sarti, co-
ordenador do projeto de pesquisa
“O turismo no Brasil: panorama ge-
ral, avaliação da competitividade e
propostas de políticas públicas”.

Trata-se de um levantamento i-
nédito pelo fato de avaliar o turis-
mo de forma integrada, apontando
os gargalos de uma grande rede que
inclui, dentre tantos agentes, os o-
peradores e as agências de viagem,
a hotelaria, as empresas de trans-
portes, a tecnologia da informação,
o sistema financeiro, o comércio e os
serviços, além daqueles responsá-
veis por assegurar a infra-estrutu-
ra – estradas, portos, aeroportos,
energia e saneamento básico.

“Distribuímos notas para cada
um dos agentes e também estive-
mos atentos a outras dimensões,
como a social (remuneração, esco-
laridade e rotatividade da mão-de-
obra), a ambiental (pensando o cres-
cimento do turismo com sustenta-
bilidade) e a cultural (a fim de que o
nosso patrimônio não seja desca-
racterizado através do turismo de
massa)”, explica Fernando Sarti.

O estudo de mais de 3 mil páginas
foi discutido detalhadamente em
workshops com representantes do
governo, da iniciativa privada e dos
trabalhadores do setor de turismo.
Ele não é o único, havendo outros tra-
balhos encomendados para subsidi-

ar políticas públicas, como da Uni-
versidade de Brasília (UnB), voltado
às relações trabalhistas internacio-
nais no turismo, e outro tratando da
organização industrial nesta área.

Sarti observa que o Ministério do
Turismo tem apenas quatro anos de
existência e que até o meio deste ano
lançará um segundo plano nacio-
nal de turismo. “Antes, tínhamos
apenas a Embratur, que se encar-
regava basicamente de divulgar o
Brasil no exterior. O Ministério está
saindo agora de um orçamento de R$
300 milhões para R$ 1,5 bilhão, o que
indica que o turismo já é encarado
como uma atividade estratégica”.

O PIB do setor de turismo no Bra-
sil foi estimado em US$ 17,4 bilhões
em 2004, gerando 2,55% dos empre-
gos e atraindo 8,13% dos investi-
mentos. Já a indústria mundial do
turismo, de acordo com a World Tra-
vel and Tourism Council (WTTC),
movimentou quase US$ 1,3 trilhão
em 2004, empregando aproximada-
mente 76 milhões de pessoas, e deve
crescer a uma taxa média anual de
3,2% até 2016.

Competitividade – Para avaliar

a competitividade do turismo bra-
sileiro, os pesquisadores compara-
ram o seu desempenho com o de
outros 41 países. Um parâmetro
adotado foi o crescimento médio de
3,5% do turismo mundial, nos dez
anos entre 1994 e 2004: acima des-
ta média, considerou-se o turismo
do país dinâmico; abaixo do índice,
pouco dinâmico. O segundo parâ-
metro foi a importância da ativida-
de dentro da economia dos países.

No quadro publicado nesta pági-
na, o grupo 1 traz os países com tu-
rismo dinâmico, que cresce acima
da média e possui grande peso na
economia. No grupo 2, os países em
que a atividade cresceu acima da
média, mas ainda é pouco relevante
para a economia. No grupo 3 estão
França e Estados Unidos, como e-
xemplos de países onde o turismo,
por já ser muito forte, tem dificulda-
de para acompanhar o crescimen-
to mundial. E, no grupo 4, encontra-
se o Brasil, onde o turismo não atin-
giu a média e pesa pouco no PIB.

Do grupo 1 fazem parte Austrá-
lia, Espanha e México, que merece-
ram estudos de caso dos pesquisa-
dores do Neit, a pedido do gover-

no. “O principal aspecto comum
neste grupo, é que em todos os pa-
íses há uma presença muito forte de
turistas estrangeiros. De cada 100
dólares gastos no consumo com tu-
rismo, 41 dólares vêm de fora desses
países”, informa Fernando Sarti.

De acordo com o pesquisador, há
uma tendência de internaciona-
lização da demanda do turismo e o
Brasil ainda se mostra aquém des-
te processo. Enquanto, na média
mundial, 20 dólares em cada 100
são gastos por turistas estrangei-
ros, aqui a proporção é 10 para 100.
“Em relação à presença de estran-
geiros, o Brasil é o penúltimo dos
42 países analisados, superando
apenas o Japão”.

Sem panacéia – Fernando Sarti
alerta, contudo, que a atração de
turistas estrangeiros não serve co-
mo panacéia para propiciar ao pa-
ís um salto do último para o primei-
ro grupo. Em sua opinião, a saída
imediata não é tentar internacio-
nalizar a demanda, mas antes ele-
var a capacidade competitiva, for-
talecendo a musculatura de um tu-
rismo que é em 90% doméstico.

“O caos nos aeroportos mostra
que temos problemas sérios de in-
fra-estrutura. Se esta é a situação
com a entrada de 5 milhões de tu-
ristas estrangeiros por ano, imagi-
ne com 20 milhões”, observa o pro-
fessor. Ele acrescenta que a falta de
infra-estrutura impede inclusive
a interiorização do turismo do-
méstico, altamente concentrado
nas regiões Sudeste e Sul.

Um dos problemas apontados
pelo estudo do Neit está no finan-
ciamento do setor, que depende ba-
sicamente de recursos públicos,
havendo baixíssimo investimento
da iniciativa privada. “Além disso,
financia-se pouco a demanda. Afora
o pagamento das viagens em par-
celas, inexistem outros instrumen-
tos em favor do consumidor, como
por exemplo, a possibilidade de u-
sar parte do FGTS ou de acumular
pontos no cartão de crédito que se-
riam revertidos para este fim”.

Informação – Outro gargalo, na
análise de Fernando Sarti, está na
tecnologia de informação, cujo uso
intensivo vem mudando a posição
dos agentes na cadeia turística. “An-

tes o turista tinha de ir até a agência
e comprar um pacote fechado. Hoje
há sites que permitem traçar o ro-
teiro que se quer, escolher o trans-
lado de ônibus ou de avião, com-
prar a entrada de teatro. O turista
monta o pacote que lhe interessa,
sem os custos da intermediação”.

Ainda assim, segundo o pesqui-
sador, o turismo brasileiro se vende
pouco na Internet, que agora é fun-
damental não apenas como meio de
difundir informações, mas também
para efetivar negócios. “É comum
entrar em sites de hotéis e encon-
trar textos apenas em português.
Também falta conectividade, pois
o turista, quando chega, não rece-
be informações sobre pontos tu-
rísticos, roteiros ou serviços de ô-
nibus e de vans”

Sarti informa que o governo está
atento a este problema e já firmou
convênio com os espanhóis para um
projeto visando incrementar servi-
ços de inteligência e de monitoramen-
to das atividades turísticas. “Neste
quesito, a Nova Zelândia tem rece-
bido todos os prêmios, com sites que
dão um show no atendimento ao tu-
rista e também a quem oferta o tu-
rismo, explicando como desenvol-
ver novos pontos de atração”.

Regulação – Fernando Sarti
também acha imprescindível a im-
plantação de um “código do turis-
mo”, definindo as responsabilida-
des dos agentes e mecanismos de fis-
calização. “Nem a questão das es-
trelas está regulada. Os hotéis na-
cionais não seguem o padrão inter-
nacional, temendo uma classifica-
ção inferior. Isto afeta a credibili-
dade junto ao turista estrangeiro
que paga por um hotel cinco estre-
las e encontra um de três”.

O mercado de trabalho é parti-
cularmente preocupante. O turis-
mo emprega cerca de 6 milhões de
pessoas no Brasil, mas paga menos
do que a média de outros setores, o
nível de escolaridade é menor e a
sazonalidade da atividade resul-
ta em alta rotatividade. “Quem é
contratado na alta temporada não
é mantido. Além disso, um garçom
treinado pelo Senac encontra difi-
culdade de inserção porque seu sa-
lário é maior. Falta formação pro-
fissional mesmo para o turismo
doméstico”.

Projeto do Instituto de Economia aponta os gargalos que tornam o turismo brasileiro pouco competitivo

Entre o amadorismo, o lúdico e o precário

Desempenho
é comparado
com de outros
41 países

O

O turismo no Brasil ainda não é competitivo,
mas poderá ser. O quadro pessimista, referente
à década de 1994 a 2004, ganha cores vivas
quando olhado na perspectiva dos próximos
dez anos. A maior expectativa é de que o Plano
de Aceleração do Crescimento (PAC),
anunciado pelo governo Lula, atenda à torcida
do país. “É possível imaginar o Brasil saltando
para o Grupo 1, dos países que possuem um
turismo dinâmico e relevante para a

Esperanças no horizonte
economia”, afirma Fernando Sarti.

A idéia básica é promover o crescimento
com investimentos principalmente em infra-
estrutura – estradas, aeroportos, portos,
saneamento, telecomunicações. “Isto
ajudaria o turismo duplamente. Primeiro
porque a infra-estrutura representa um dos
grandes gargalos da atividade. Segundo
porque vai trazer crescimento, gerando um
círculo virtuoso entre renda, crédito e

atividade turística, com expansão da
demanda e oferta turísticas e de empregos
gerados no setor”, justifica o professor da
Unicamp.

Por enquanto, o turismo ainda é um bem de
luxo. O estudo do Neit mostra que as famílias
com renda acima de 10 salários mínimos
respondem por 75% dos gastos com turismo
no país, e que tanto a oferta como o gasto
turísticos estão muito concentrados

regionalmente. “O Brasil depende em 90%
do turismo doméstico e 80% deste mercado
está no Sul e Sudeste. Mais que isso, 72%
dos turistas domésticos moram e fazem
turismo nessas regiões, ou seja, é o paulista
consumindo no próprio estado”.

Os investimentos  em infra-estrutura,
segundo Sarti, contribuiriam para interiorizar a
atividade turística até regiões como a
Amazônia, o Pantanal e o Nordeste. “Se o

Brasil passar a crescer 4% ao ano, como
quer o governo, o crescimento no turismo
pode superar em muito a previsão da própria
WTTC e chegar a 6%”, anuncia o professor.

Assim, fortalecida a musculatura do
turismo doméstico, a oferta turística poderia se
internacionalizar, sobretudo com uma atuação
mais incisiva das agências e operadoras e do
transporte aéreo no exterior.  Seria a hora de ir
buscar os turistas estrangeiros.

Argentina
Bélgica
Brasil
Taiwan
Dinamarca
Alemanha
Indonésia
Japão
Coréia do Sul
Polônia
Singapura

Canadá
Chile
China
República Checa
Finlândia
Hong Kong
Hungria
Índia
Irlanda
Holanda
Noruega
Rússia
África do Sul
Suécia
Reino Unido

Áustria
França
Itália
Filipinas
Suíça
Estados Unidos
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Austrália
Croácia
Grécia
Malásia
México
Nova Zelândia
Portugal
Espanha
Tailândia
Turquia

Grupo 1
Turismo dinâmico e relevante para a economia

Grupo 2
Turismo dinâmico, mas menos relevante para a economia

Grupo 3
Turismo menos dinâmico, mas relevante para a economia

Grupo 4
Turismo menos dinâmico e menos relevante para a economia
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O professor Fernando Sarti, coordenador do projeto:
“Implantação de ‘código do turismo’ é imprescindível”
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Paisagem pantaneira: para
coordenador do projeto de
pesquisa, investimentos em
infra-estrutura contribuiriam
para interiorizar a atividade
turística


