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Apesar de a epidemia causada pela disseminação do coronaví‑

Em seguida, vem a necessidade de tentar compreender e ma‑

avaliar o tamanho do impacto causado. Logo em seguida aos

ficação no comportamento das pessoas. Para tanto, no caso

rus estar afetando todo o mundo, no momento, é impraticável
primeiros diagnósticos e à análise de sua transmissão, o setor

pear os impactos nos negócios em função da completa modi‑
do turismo, faz-se necessário compreender em mais profun‑

de turismo foi, possivelmente, o primeiro a sentir os reflexos

didade como essa atividade se desenvolve e como se dão seus

Ao entender que a restrição da circulação de pessoas é a úni‑

Neste documento, que não se pretende definitivo, estão pon‑

vidades de turismo, fundamentalmente baseadas na livre‑

ção de que tipos de empresas estão envolvidas direta e indire‑

da grave situação.

ca forma de controlar a contaminação exponencial, as ati‑
‑circulação, entram em estado de hibernação até que seja
possível encontrar vacinas, tratamentos profiláticos de lar‑
ga escala e alcance generalizado e remédios para eliminação
dessa ameaça.

A principal preocupação, neste momento, é a da garantia de

acesso aos serviços de saúde e à disseminação rápida de infor‑
mações relevantes para todas as pessoas – e nada deve estar

acima dessa prioridade, especialmente em países com alto ín‑
dice de desigualdade.

impactos em diferentes setores.

derações importantes sobre o setor, além de uma sistematiza‑
tamente com o turismo.
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VOLUME GLOBAL
Há duas grandes organizações que representam o setor

Para medir esse impacto, os conceitos utilizados são os de em-

(UNWTO), que é um braço da ONU, reunindo as autoridades

presas atendem turistas diretamente, elas demandam pro-

de turismo no mundo: a Organização Mundial do Turismo
dos países-membros que atuam na gestão pública do tu-

rismo; e o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC),
uma associação das grandes empresas multinacionais que
operam no setor.

A UNWTO registrou 1,5 bilhão de turistas internacionais (de-

sembarques) em 2019, e, até então, o setor apresentou cresci-

mento médio anual de 4%, por vezes crescendo até mais que

a economia global.

Para o WTTC, que tem como braço de análises a Oxford Economics, o turismo foi o responsável, até 2019, pela manuten-

ção de 319 milhões de empregos (1 em cada 10 empregos no
mundo), e pela geração de 10,4% do PIB mundial.

pregos diretos, indiretos e induzidos, ou seja, conforme emdutos e serviços de outras empresas, e conforme a demanda

aumenta, outros setores também percebem o aumento no
volume de negócios.

Na figura 1, elaborada pelo WTTC, está a ilustração das atividades e dos setores impactados.
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TURISTAS PAGAM diretamente os serviços de

cias. aéreas, locadoras de veículos, trens, cruzeiros, agentes
de viagem, hotéis, centros de convenções, restaurantes,
esportes, arenas, entretenimento, recreação, etc..

AS EMPRESAS ACIMA adquirem produtos e serviços de
marketing, relações públicas, limpeza, manutenção,

alimentação, design, serviços de água, luz e gás, etc.
EM TODOS OS CASOS, há criação de

empregos, que pagam salários, impostos,
comissões e ainda geram lucro...

... QUE FINANCIAM parte das atividades de
agricultura, infraestrutura, tecnologia,

construção civil, comunicação, educação,
serviços de saúde, bancos e muito mais.
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LAZER E NEGÓCIOS
Muito embora o senso comum trate turismo como viagens de

Justamente pela diferença na fonte de recursos, o padrão de

tipos de viagens são lazer e negócios, a diferença básica é a

vezes maior, diariamente, que a de um turista a lazer. Além

lazer (férias), o setor é muito mais complexo. Os dois principais

fonte de recursos. Nas viagens de lazer, os clientes são as pessoas físicas, e nas viagens de negócios, as pessoas jurídicas. In-

ternacionalmente, o número de viagens de lazer é superior ao
de negócios, mas esse é um dado questionável, especialmente
em função das exigências de visto.

No caso do Brasil, especialmente nas viagens aéreas, o maior

volume é de viagens de negócios. O mesmo se dá em termos
de ocupação hoteleira, com destaque para as categorias mais
altas de serviço.

gastos de um turista a negócios tende a ser de três a quatro
disso, muitas empresas determinam padrões de gastos no

que é chamado de “política de viagem”, indicando o uso de

tipos específicos de transportes ou categorias, restaurantes
e serviços.
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COMPOSIÇÃO DO SETOR
Por se tratar de uma atividade econômica que, de fato, se vale

de componentes importantes de outras atividades (como
transporte e alimentação), o dimensionamento do real sig-

nificado econômico do turismo é uma incógnita mundial,

com aportes teóricos de diferentes pesquisadores no mundo.
É muito difícil estimar, por exemplo, qual o volume de turis-

tas entre os passageiros de táxi ou transporte por aplicativo
em uma metrópole. O mesmo raciocínio vale para pontos de
venda de comida rápida ou restaurantes em áreas de grande
movimento.

No Brasil, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) lista 1.329 atividades. Destas, 571 (42,97%) têm algu-

ma relação com o turismo, 21 são diretamente relacionadas
(1,58%), e 191, compartilhadas (14,37%). Outras 142 fornecem

insumos (produtos ou serviços) para as primeiras 212 (um adi-

cional de 10,69%), e 217 (16,33%) têm seu desempenho aquecido quando há mais turistas no País. A figura 2 indica as 21

atividades diretamente relacionadas ao turismo.

figura 2
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transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual
organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
transporte marítimo de cabotagem – passageiros
transporte marítimo de longo curso – passageiros
transporte aquaviário para passeios turísticos
serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação
gestão de terminais aquaviários
hotéis
albergues, exceto assistenciais
campings
lojas duty free de aeroportos internacionais
comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
trens turísticos, teleféricos e similares
transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
transporte aéreo de passageiros regular
outros serviços de transporte aéreo não regular de passageiros
agências de viagens
operadores turísticos
serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
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EMPRESAS E SEGMENTOS
Oficialmente, com base em dados do IBGE, os números do tu-

b. Movimento consolidado em aeroportos, sem diferenciar che-

rismo brasileiro são analisados considerando sete subgrupos:

gadas de partidas, e também sem isolar pessoas somente em

cultura e lazer; eventos; e comércio direcionado. Para que se

um destino.

transporte; hospedagem; alimentação; agências e operadoras;
possa estabelecer comparações ao longo do tempo, é recomen-

conexão, não guardam relação com o volume de turistas em

dável manter os mesmos componentes dos relatórios oficiais.

c. O acesso a equipamentos de cultura e lazer não é exclusivo de

Há, entretanto, que se levar em consideração aspectos que

Ações educativas envolvendo escolas e o aumento do consumo

nem sempre ficam evidentes para o leitor não habituado às
dinâmicas do turismo.

turistas, mesmo em cidades de grande vocação para o turismo.
de entretenimento impede que as medidas sejam precisas.

d. Turismo de fim de semana: sair de casa usando veículo par-

a. A divisão entre turismo emissivo e receptivo: agências e

ticular, para ir a uma casa de praia ou campo, própria, empres-

dessas empresas, em uma cidade, não tem relação com o vo-

Brasil e também o que tem menos dados consolidados.

operadoras de viagem vendem viagens, e um grande número
lume de turistas que a cidade recebe. Ao contrário, trata-se de
um local com grande potencial de emissão de turistas, especialmente os turistas de negócios (caso do Brasil).

tada ou alugada; é o principal tipo de turismo realizado no
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DINÂMICA BRASILEIRA

5.1 VIAGENS DE LAZER
etapa

processos

empresas

Mídia especializada
Mídias sociais
Marketing

inspiração

Exposição a fontes de inspiração

RP

Blogs de viagem
Metabuscadores
Sites

informação
adaptação do desejo
ao orçamento

decisão de compra
intermediada

Consulta a preços e disponibilidade

OTAs

Blogs
Cartões de crédito

Avaliação orçamentária/parcelamento

Financeiras

Diferentes formas de pagamento oferecidas pelos canais de venda
Agências de viagem

Compra via agência de viagem on ou offline

Operadoras
OTAs

Empresas aéreas
decisão de compra sem
intermediários

Empresas de ônibus (fretados ou regulares)
Compras diretas com os fornecedores
Aquisição de seguro-viagem

Aquisição de moeda estrangeira
providências pré-viagem

Ingressos de parques, atrações
Vacinas

Hotéis

Locadoras de veículos
Seguradoras

Casas de câmbio
Despachantes

Clínicas de vacinas

Representantes de atrações/destinos
Transporte

Hospedagem
Alimentação

Entretenimento
viagem

Consumo e fruição dos serviços

Compras diversas
Dados (internet)

dados

5. 2 VIAGENS DE NEGÓCIOS
etapa

processos

definição da política de viagens

Estruturação de critérios para gastos com viagem

seleção de fornecedores

Identificação de fornecedores que atendam aos requisitos fiscais e contábeis das
empresas compradoras

empresas

Contratação de agências de viagem

Contratação de OBT (online booking tool)

seleção dos intermediários
informação
adaptação ao orçamento
e à política

Organizadores de evento
Marketing de incentivo

Consulta a preços e disponibilidade
Avaliação orçamentária/parcelamento

Metabuscadores
Sites

Cartões de crédito
Financeiras

Agências de viagem
decisão de compra intermediada

Compra via agência de viagem on ou offline

Operadoras
OTAs

Empresas aéreas
OTAs
decisão de compra sem
intermediários

providências pré-viagem

Compras diretas com os fornecedores

Hotéis

Locadoras de veículos

Aquisição de seguro-viagem

Seguradoras

Vacinas

Vacinas

Aquisição de moeda estrangeira

Casas de câmbio
Transporte

Hospedagem
Alimentação

Entretenimento
viagem

Consumo e fruição dos serviços

pós-viagem

Prestação de contas

Compras diversas
Dados (internet)

dados

5. 2 .1 EVENTOS

etapa

processos

empresas
Hotéis

Centros de eventos

Centros de convenções
seleção do local
palestrantes

Verificação de capacidade e disponibilidade

Agências de

Convites

Agências

Sinalização

Designers

Consulta de orçamento e disponibilidade

Palco

Sonorização

equipamentos audiovisuais

uniformes, bolsas e brindes

Espaços alternativos

Verificação de adaptação ao tema

Sites
identidade visual

Restaurantes

representação
Comunicação
Gráficas

Iluminação

Empresas de audiovisual

Transmissão/streaming

Sistemas digitais

Projeção

Uniformização de equipes e/ou participantes
Brindes personalizados

Comunicação
Designers

Confecções

Lojas especializadas
Empresas de catering

alimentação

Fornecimento e/ou preparo no local de alimentação (coletividades)

Fornecedores de embalagem
Aluguéis para eventos

Contratação de segurança
Controle de filas
segurança e saúde

Gestão de acesso

Ambulâncias e equipes médicas

Fornecedores especializados

dados
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