
Turismo no Brasil: 
oportunidades para todo tipo de investidor

Apesar do imenso 
potencial – belas 
praias, florestas
preservadas e ótima 
culinária – o Brasil 
ainda não figura
entre os dez destinos 
preferidos do turismo 
internacional e o
segmento representa 
apenas 7,9% do PIB 
de 2017

Moacyr Piacenti, Sócio Líder em 
Viagens e Turismo da KPMG no Brasil

França, Estados Unidos, 
Espanha e – pasmem! – China 
são os quatro países que mais 
recebem turistas anualmente. 

O Brasil sequer figura entre os 10 
destinos favoritos dos viajantes 
estrangeiros. E isso apesar de termos 
belas praias, grandes trechos de 
floresta intacta, um povo hospitaleiro 
e ótima culinária. Ou seja: potencial 
nós temos.

Um estudo recente, realizado 
pelo Conselho Mundial de Viagens 
e Turismo (WTTC, sigla derivada de 
“World Travel & Tourism Council”), 
nada menos que 10.4%, do PIB 
mundial e 10% dos postos de 
trabalho existentes ao redor do 
mundo resultam da indústria de 
turismo. Só em 2017, esse mercado 
cresceu 4.7%. Estima-se que o 
turismo, movimenta em torno de de 
US$ 8,3 trilhões por ano.

Mas o Brasil está abaixo da média 
mundial: esse segmento representou 
apenas 7,9% do nosso PIB no ano 
passado e respondeu por 7,3% do 
total de empregos no País. E este foi 
um dos melhores resultados da série 
histórica, com crescimento ,de 1.5% 
em relação ao ano de 2016 – quando, 
convém lembrar, tivemos Olimpíadas 
no Rio de Janeiro. Ainda assim, 
estamos abaixo dos patamares de 
2012 no que tange aos gastos com 
turismo (R$ 338 bilhões em 2017, 
contra R$ 360,7 bilhões em 2012) 
e aos investimentos no setor, que 
caíram de R$ 64,1 bilhões em 2012 
para R$ 62,8 bilhões em 2017.

Na compração com outros países 
da América Latina, estamos em 
oitavo lugar quando se considera 

a relação Turismo-PIB nacional, 
atrás de México (16%), Costa Rica 
(12,9%), Cuba (10,7%), Chile (10,4), 
Argentina (10,3%), Peru (9,8%) e 
Guatemala (8%). Não por acaso, 
os países que lideram o ranking de 
contribuição do setor de turismo em 
relação ao PIB nacional são aqueles 
que direcionam maior percentual do 
PIB a investimentos no setor, tais 
como Cuba (21,6%), Chile (10,5%), 
Guatemala (8,3%) e Argentina (7,5%). 
No Brasil, esse percentual é de 
apenas 6,1%. 

Quando analisamos os países 
europeus, a relação entre retorno e 
invesimento fica ainda mais evidente. 
Em 2017, o turismo na Grécia 
contribuiu com 19,7% do PIB nacional, 
mediante um investimento de 15,9%; 
em Portugal, onde foram investidos 
10,2% do PIB, a contribuição do 
turismo para a composição do PIB 
nacional foi de 17,3%.  Na Espanha, a 
relação foi de 7,7% de investimento e 
14,9% de retorno.

Ainda que uma análise mais 
apurada desses números deva 
considerar os diferentes pesos que 
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os vários setores da economia têm 
em cada país – por exemplo: no 
Brasil, o agronegócio é muito forte, 
e por isso sua participação no PIB 
é tão significativa –, parece bem 
evidente que o turismo nacional não 
tem recebido os investimentos que 
merece.

Nosso desempenho aquém das 
possibilidades não deve, porém, 
ser alvo de críticas ou “lamentos”. 
Antes, ele sinaliza que podemos 
crescer muito no setor turístico. Ou 
seja: existe tanto a necessidade 
quanto a oportunidade de realizar 
investimentos em toda a cadeia, 
incluindo hotéis, transportes, 
restaurantes, parques temáticos, 
atrações culturais e, claro, no nosso 
alto potencial para as modalidades 
de turismo de negócios, de aventura 
e ecológico. Não nos faltam belezas 
– e desafios – naturais, de trilhas a 
praias desertas, de picos elevados a 
florestas pouco exploradas.

Convém ressaltar que investir não 
significa, necessariamente, lançar-
se à realização de novos projetos. 
Há bons empreendimentos que só 
precisam de melhorias, seja em 
reformas físicas ou no seu formato 
de gestão. Devemos ter em mente 
que o turista quer, acima de tudo, 
divertir-se, mas para isso ele precisa 
sentir-se seguro e encontrar conforto. 
Das instalações ao wi-fi, do sólido 
esquema de segurança em um hotel 
à disponibilização do serviço de 
shuttle – afinal, conforme a cidade, 
o deslocamento do aeroporto para o 
hotel constitui verdadeiro desafio.

Outro aspecto essencial é o 
treinamento das pessoas. Vivendo 
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em um país tão grande, e ainda 
por cima, afetado pela baixa 
qualidade na Educação, temos 
poucas pessoas fluentes em línguas 
estrangeiras para lidar com nossos 
visitantes internacionais. Expandir 
a aprendizagem do inglês, que é 
a língua mais universalizada de 
todas, e posteriormente, também 
do espanhol, é uma providência 
que o nosso país precisa tomar 
urgentemente, seja como política 
do Estado, seja como decisão 
dos próprios empreendedores, 
que podem e devem investir na 
qualifiação e no aprimoramento de 
seu pessoal.

É preciso considerar ainda que 
os viajantes buscam uma boa 
experiência pelo preço justo. Ou seja: 
existem oportunidade no turismo de 
luxo, mas também no atendimento a 
demandas mais modestas. 

Uma coisa é certa: do resort 
à pousada, há espaço para 
todos. Falta-nos, agora, divulgar 
adequadamente as vantagens e 
as oportunidades existentes no 
Brasil. Turismo é salário, é riqueza, é 
trabalho para o povo – e merece ser 
levado a sério. n


