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O comércio de bens, serviços
e turismo é o setor que mais 
gera empregos, riquezas
e oportunidades no Brasil.

Para mantê-lo forte e atuante há mais 
de 70 anos a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) atua na defesa e
representação das empresas do setor.

Por meio de seus braços 
sociais, Sesc e Senac, 

saúde, educação, cultura e lazer
para milhões de trabalhadores 
e suas famílias. Um trabalho 
transformador que aumenta
a competitividade do nosso 
país e que só é possível 
devido à contribuição dos 
empresários do setor.

Um comércio forte.
Este é o propósito da CNC,

a sociedade só cresce
com a ajuda de quem faz
a economia crescer.

CNC, SESC E SENAC. 
FAZENDO UM BRASIL 
MAIS FORTE DE 
GERAÇÃO PARA GERAÇÃO.
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EDITORIAL

O cenário econômico e político no Brasil está, no momento, 
como a vista do Cristo Redentor em um dia com neblina. Não 
dá para vislumbrar muita coisa à frente e isso acaba frustrando 

expectativas, ao privar os observadores de uma visão clara, ampla, nítida.
Mas, assim como a beleza da cidade continua lá embaixo, intacta, 

junto com a baía e as montanhas que transformaram essa parte do Bra-
sil em um dos mais conhecidos cartões postais do mundo, o futuro da 
nossa nação também continua ali, com todo o seu potencial de grandeza, 

Para não perdermos isso de vista, precisamos a todo momento nos 
lembrar da capacidade de realização e superação que o Brasil sempre 
demonstra em momentos difíceis.

Os artigos da Turismo em Pauta funcionam a todo momento como lem-

de todos os setores envolvidos, governos, iniciativa privada, legisladores.
Essa edição nº 35 não é diferente. E um dos artigos nos lembra do que 

diretor-geral do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpi-
cos Rio 2016, dá um testemunho expressivo. 

-

mídia de todo o mundo. Uma infraestrutura complexa, que teve que sair 
praticamente do zero, sob o olhar cético daqueles que achavam que os 
jogos seriam um desastre, noticiado e reverberado em nível global.

“Passados quase dois anos daquele momento, pergunto: Algum jorna-
lista reclamou? Alguma notícia apareceu sobre a nossa falta de capaci-

Por mais difícil que pareça o momento, não há como abrir mão da con-

Boa leitura!
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A força do turismo emissivo 
de São Paulo para o Brasil e o 
mundo  

Marcos Arbaitman 
Ex-secretário de Estado de Turismo do Governo de São Paulo , ex-

presidente da Hebraica por três vezes e empresário, dono da Maringá, 

uma das maiores agências de turismo de São Paulo. 

No mundo civilizado e em desenvolvimento, a indústria do tur-
ismo se constitui em renda, emprego e sustentabilidade.

Nem sempre em nosso País as autoridades constituídas na 
área federal, estadual e municipal compreendem o alcance e a impor-
tância econômica e social do turismo, nomeando ministros, secretários 
estaduais e municipais com viés político, mas sem conhecimento algum 
do ramo que deveriam ajudar a desenvolver.

 A França recebe anualmente 73 milhões de turistas; a Itália, 
62 milhões; a Espanha, 58 milhões; e o pequeno Estado de Is-
rael, 8 milhões; enquanto nós, em todo o Brasil, mal atingimos 5 
milhões, com toda a riqueza natural neste nosso país abençoado 
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e bonito por natureza, com uma costa de 7.491 quilômetros de 
lindas praias.

 O turismo interno vai até melhor, com São Pau-
lo emissor para todo o Brasil, como tem acentua-
do sempre a Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo, através do Conselho 
Empresarial de Turismo e Hospitalidade.

 O maior desafio que o setor de turismo recep-
tivo atravessa hoje em nosso País é a insegurança 
pública em quase todos os estados e de forma 
inacreditável no Rio de Janeiro, nossa maior 
atração mundial.

 Combater a criminalidade no Brasil, estampada em todos os jornais 
e TVs do mundo inteiro, quase diariamente, é a maior propaganda con-
trária ao aumento de visitas de estrangeiros que tanto buscamos.

 Estamos em pleno progresso na infraestrutura com estradas 
modernas, aeroportos ampliando suas condições e a rede hoteleira 
em condições de atender com qualidade, tanto o turismo externo 
como o doméstico.

 Com seriedade, competência, dedicação, honestidade, podemos e 
vamos crescer a indústria de turismo no Brasil, criando mais riquezas, 
empregos e desenvolvimento.

O turismo, levado com seriedade e competência, deve ser formador 
de profissionais, criando milhares de empregos que não podem ser subs-
tituídos por robôs.

Desde a recepção nos hotéis, a alimentação, a limpeza e os cuidados 
com os aposentos, milhares de homens e mulheres ocupam posição que 
nenhuma máquina pode substituir.

Tive a oportunidade única de servir como secretário de Turismo no 
governo do inesquecível Mário Covas por seis anos seguidos, sendo dois 
anos com Geraldo Alckmin, em que aprendemos muito como é possível 
ser servidor público e honesto.

O investimento em turismo, baseado principalmente em trabalho, 
dedicação e criatividade, produziu enorme avanço na qualidade da atra-
ção turística.

O potencial já era enorme, mas não havia sinais nem placas indi-
cativas nas estradas, menos ainda em inglês ou espanhol, essenciais 
à obtenção de maior interesse por nossas riquezas naturais, além de 

Desde a recepção nos 
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teatros, estádios para esportes, museus e uma gama completa na 
área da cultura.

Secretários e ministros do Turismo devem, obrigatoriamente, ser pro-
fundos conhecedores da matéria e saber que não se trata de assumir e 
viajar, mas equacionar e realizar programa de trabalho, objetivando au-
mentar o fluxo turístico para o Brasil, externo e doméstico, igualmente.

Nada resiste ao trabalho.
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Tecnologia na hotelaria

Luís Fernando Vabo
Vice-presidente da Associação Brasileira de Viagens Corporativas 

(Abracorp), diretor de Tecnologia e Integração da Associação 

Brasileira de Agências de Viagens (Abav Nacional), CEO dos 

sistemas Reserve de gestão de despesas e viagens corporativas, e 

presidente da Solid Corporate Travel.     

Diante da quantidade de novos hotéis na Barra da Tijuca, lega-
do dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, imaginei  como 
o megaevento conseguiu encantar tanto até os economistas 

mais pessimistas. Estava claro que uma bolha estava sendo inflada, 
mas isso só foi admitido após o encerramento dos Jogos.

Há apenas dois anos, em meados de 2016, era virtualmente impossí-
vel alugar um imóvel por temporada ou conseguir um quarto de hotel, 
pousada, hostel, Airbnb, ou o que fosse, no Rio de Janeiro, porque as 
diárias exorbitavam, não havia referência alguma para a precificação, co-
brava-se o que queria e, no final, encontrava-se cliente. Por conta de um 
evento que dura pouco mais de duas semanas, essa bolha havia engolido 
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a construção civil alguns anos antes, empolgada com as perspectivas 
geradas por um potencial fluxo de turistas, de investimentos, de novos 
empreendimentos, de capital estrangeiro, de boa-venturança prometida 
por um governo claudicante, mas que simulava ser forte.

Como se estivéssemos vivendo uma economia paralela, enquanto o 
País ruía, a hotelaria arrecadava o que queria, afinal, os Jogos pareciam 
justificar toda a euforia, as reservas de um ano gordo pagariam os inves-
timentos feitos e, mesmo que o movimento viesse a cair (algo esperado 
nos pós-Jogos e considerado nos “business plans” de todos os investido-
res), pelo menos aquele “real estate” estaria pago. Por isso, duas dúvidas 
me vieram à cabeça:

1) Como redes hoteleiras internacionais, com capilaridade global, 
investidores experimentados em centenas de países, com todo tipo 
de economia e de sistemas políticos, identificaram um necessário 
crescimento consolidado do fluxo turístico e de viagens corporativas 
no País ao ponto de garantir o ROI (Return on Investment) de tantos 
empreendimentos nos anos seguintes aos Jogos?
2) Onde estavam as planilhas de cálculo, os estudos de viabilida-
de, as projeções econômicas, as avaliações de cenários, as análises de 
risco, os planos de negócio e toda a teoria econômica que costuma 
embasar decisões que direcionam fluxo de bilhões de dólares de um 
país para outro?

O resultado foram mega-hotéis que, após os Jogos, amargaram me-
nos de 20% de ocupação, além de empreendimentos de médio porte 
lutando para sobreviver e pequenos estabelecimentos fechando as por-
tas, além de imóveis comerciais e residenciais pela metade do preço, 
sem encontrar comprador, ou locações de salas comerciais por preço 
inferior ao valor do condomínio ou, em alguns casos, alugados sem 
valor de aluguel, apenas para liberar o locador do condomínio e das 
taxas. Em 2017, ao tentarem realizar o retorno negativo do investi-
mento nos ativos fixos, os proprietários e investidores tentaram vender 
o negócio, buscaram uma saída, queriam passar para a frente, mas 
acabaram esbarrando em quem estava com o mesmo problema, em 
quem também havia optado por realizar o prejuízo, mas até isso estava 
difícil. Em estado de quase penúria, os negócios imobiliários no Rio 
de Janeiro (com raras exceções, em todo o Brasil) pareciam ter saído de 
uma estrada ensolarada à beira do mar e entrado repentinamente em 
um longo túnel onde nossas pupilas demoraram a se acostumar com a 
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escuridão, fazendo com que começássemos a tatear sabendo que existia 
uma saída, mas que ninguém conseguia encontrar. 

Somente agora, em 2018, o cenário começa a desanuviar, calçado nas 
projeções de resultados de uma iniciativa privada que reluta em render-

-se à crise política, econômica e ética, e que já estabelece um ambiente 
favorável a novos investimentos, que dá sinais claros de crescimento e 
da consistência da nova política econômica. É chegada a hora de o jogo 
virar, e quem sobreviveu à crise seguramente sairá mais forte. Os investi-
mentos em infraestrutura hoteleira foram feitos, falta agora colocar para 
girar 60 mil quartos de hotéis no Rio de Janeiro, aproximadamente o 
dobro de dois anos atrás.

É aí que entra a tecnologia para distribuição, seja através da venda 
direta pela internet ou através dos agentes de viagens, um exército de 
cerca de 10 mil empresas operando no Brasil, sendo 2,5 mil associados 
à Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), entidade com 
presença e atuação capilar em todas as unidades da Federação. E tec-
nologia para distribuição hoteleira não falta, mas o setor carece de uma 
abordagem mais pragmática no que diz respeito à venda pela internet, 
um ambiente de negócios completamente diferente do que prevaleceu 
nos últimos 100 anos.

Entendo que, diante de um cenário de baixa ocupação, pouco im-
porta se a reserva foi realizada pelo site do hotel ou por uma agência de 
viagens (em que se incluem as OTAs – Online Travel Agencies), desde 
que o “revenue” esteja garantido, e isso depende somente do próprio ho-
teleiro. O que não dá é perder reserva por não constar do inventário dos 
diversos sistemas de distribuição, seja de “brokers” de hotelaria, de OTAs, 
de OBTs (Online Booking Tools), utilizados pelos clientes corporativos ou 
mesmo dos GDSs (Global Distribution Systems), que, apesar do alto cus-
to de distribuição, disponibilizam o inventário do hotel para milhares de 
agentes de viagens no Brasil e no mundo.

Erro clássico é encarar o investimento 
em tecnologia de distribuição como custo 
de comercialização, atalho trilhado e aban-
donado pelas companhias aéreas na década 
passada, mas que muitos hoteleiros ainda 
insistem em seguir. Não pode ser considera-
do custo o esforço de venda do que não será 
vendido sozinho.

Os investimentos em 
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As diversas plataformas de distribuição hoteleira, incluindo prin-
cipalmente as citadas (OTAs, OBTs e GDSs), são remuneradas por 
resultado, ou seja, não há despesa se a reserva não for realizada, e a 
reserva realizada deve remunerar o investimento na tecnologia de dis-
tribuição, da mesma forma que a remuneração dos agentes de viagens, 
vendedores que dão gigante capilaridade ao negócio hoteleiro, tam-
bém é condicionada ao negócio efetivado. ERP (Enterprise Resource 
Planning), backoffice, CRM (Customer Relationship Management), re-
venue management e gestão do inventário são ferramentas importantes, 
mas sem uma gestão da distribuição entre todos os principais canais 
de venda é como produzir um produto fantástico e não oferecê-lo de 
forma eficaz ao consumidor que pode ter interesse por ele – o produto 
fantástico seguramente ficará encalhado.

A fragmentação da comercialização de serviços hoteleiros não é um 
fenômeno isolado, ela está presente em todos os processos de vendas de 
produtos ou serviços, sem exceção, desde o varejo de produtos, substituí-
do pelo e-commerce, até os serviços bancários, substituídos pelo internet 
banking, e os serviços de consultoria de todos os tipos (advogados, con-
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tadores, agentes de viagens, psicólogos, médicos, terapeutas, etc.) substi-
tuídos pela respectiva consultoria on-line. Portanto, entender esse novo 
cenário de transformações incessantes e aliar-se a quem tem como “core 
business” exclusivamente promover a venda do produto hoteleiro – agen-
tes de viagens, operadores de turismo e provedores de tecnologia de dis-
tribuição à frente – não apenas parece ser a melhor opção como continua 
sendo definitivamente o melhor negócio.
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O rodeio e a tradição 
fomentando o turismo

Ricardo Batista da Rocha    
Presidente da Associação Os Independentes, promotora da tradicional 

Festa do Peão de Barretos.    

Barretos, hoje, é internacionalmente conhecida pela grandi-
osidade do evento que sedia desde 1956: a Festa do Peão 
de Barretos. A cidade, de pouco mais de 100 mil habi-

tantes, é referência internacional quando o assunto é rodeio. E, 
para nós, da Associação Os Independentes, fundadora e promo-
tora do evento ininterruptamente há 63 anos, fica o desafio de 
fomentar o turismo.

A movimentação da Festa do Peão de Barretos atinge não somente 
Barretos, mas cidades a até 200 quilômetros de distância. Redes ho-
teleira e imobiliária e os setores de transporte e alimentação são os 
mais impactados diretamente. Além disso, vale ressaltar que, direta 
e indiretamente, são gerados cerca de 15 mil empregos temporários 
para “fazer a festa”. Um grande impacto na economia regional. 
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Mas essa história toda começou em um cenário bem diferente, com 
um grupo de 20 amigos, nos anos 1950. Em 1955, eles fundaram o en-
tão Clube Os Independentes com a intenção de promover uma disputa 
de rodeio filantrópica, para ajudar entidades assistenciais do município, 
e levar diversão aos moradores durante as comemorações do aniversário 
da cidade. Barretos era ponto de chegada de tropas de gado do Brasil 
inteiro que eram trazidas para o abate em dois frigoríficos, e, nessa época, 
a economia da região girava em torno da pecuária. 

Como a presença dos grupos de tropeiros era frequente, a cultura e 
os costumes trazidos por eles foram contagiando os moradores e, nesse 
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cenário, começaram, por diversão, os ro-
deios, tanto entre as tropas de peões estra-
deiros quanto entre os trabalhadores do 
campo que tinham que domar os animais 
para o trabalho nas fazendas. Nesse momento também surge a única 
modalidade de rodeio genuinamente brasileira, o cutiano, mantido até 
hoje entre as competições. 

Tendo como atração principal as montarias, aliadas a elementos da 
cultura boiadeira, como Queima do Alho, Catira (dança folclórica), 
apresentação de violeiros e berranteiros, desfiles típicos com carros de 
boi, entre outros, a primeira Festa do Peão de Barretos foi realizada em 
1956, embaixo de uma lona de circo e sagrou-se como a primeira do País. 

O pioneirismo e o empreendedorismo dos 20 jovens que criaram a 
Festa e a aceitação do público foram dando força ao evento que cresceu 
junto com a cidade de Barretos, e superou a expectativa de apenas ajudar 
as entidades assistenciais, fomentando também o turismo do município 
por gerar movimentação em diversos setores da economia, com a presen-
ça de competidores e visitantes de outras cidades.

A influência de Barretos foi tão intensa que invadiu o Estado de São 
Paulo. Nem os próprios fundadores imaginavam que a partir daquele 
ano a história dos peões de boiadeiro mudaria para sempre, e que o des-
tino de Barretos seria o de se tornar a capital do rodeio brasileiro. Tudo 
o que era realizado na Festa servia como modelo para outras cidades que 
também começavam a promover seus eventos.

O resultado foi que, na década de 1960, o número de eventos 
ligados ao rodeio no Brasil havia crescido muito, principalmente no 
Estado de São Paulo. Muitos peões estradeiros passaram a competir 
e corriam de uma festa para outra atrás dos prêmios. Mas era em 
Barretos que todos tentavam a “sorte grande”. A cada ano a Festa 
crescia, e, em 1960, somente quatro anos após a primeira edição, já 
era conhecida em todo o País.

O Recinto Paulo de Lima Correa, local onde era realizada, ficou pe-
queno, e o clube Os Independentes investiu na construção do Parque do 
Peão, um complexo com dois milhões de metros quadrados, que possui 
o maior estádio de rodeios do País, com capacidade para receber 35 mil 
pessoas sentadas. A Feira Comercial tem mais de 15 mil metros quadra-
dos e a Praça de Alimentação oferece infraestrutura completa para as 
empresas participantes. 

A influência de Barretos foi tão 

intensa que invadiu o Estado 

de São Paulo
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Em 1985, o Parque do Peão foi inaugurado, e a cada novo evento 
o clube investia no crescimento do complexo que hoje possui mais de 
mil sanitários, área de camping com capacidade para receber 15 mil 
pessoas, área de estacionamento para 20 mil veículos, seis palcos para 
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shows musicais, diversos monumentos, 
entre eles: o “Monumento ao Peão”, uma 
estátua com 28 metros de altura criada 
em homenagem a todos os competidores 
de rodeio, e o “Touro Bandido”, estátua que eternizou o animal mais 
temido da história das arenas. 

Em 1991, Barretos continuava em pleno crescimento, e a Festa le-
vou seu nome para o mundo, registrando o maior número de montarias 
realizadas no mesmo evento: 950. O feito foi registrado no livro dos 
recordes, o Guinness Book. 

A internacionalização se consolida em 1993, com o 1º Barretos 
International Rodeo, uma disputa que reuniu competidores norte-

-americanos, canadenses, mexicanos e brasileiros, e que, em 2018, 
chega à sua 25ª edição.

Mantendo todo o peso dessa história que envolve o crescimento eco-
nômico da cidade, a Festa do Peão de Barretos, 63 anos após sua primei-
ra edição, é o principal evento de entretenimento e cultura da região. E, 
com isso, procuramos sempre investir pra fazer com que a Festa fomente 
o turismo ao longo do ano, fora de seus 11 gloriosos dias em agosto.  

O Parque do Peão é o principal ponto turístico da cidade e recebe 
visitas o ano inteiro. Turistas que vêm para conhecer o berço da Festa, 
o Memorial do Peão, museu que conta a história do rodeio e também 
do evento, o Rancho do Peãozinho, entre outros atrativos. Outro inves-
timento de Os Independentes para o turismo permanente foi o projeto 
de paisagismo implantado em todo o Parque com a distribuição de mais 
de 20 mil mudas de flores SunPatiens, espécie híbrida resistente ao sol 
que floresce o ano todo, dando a sensação de uma eterna primavera nos 
jardins do Parque. 

Outros eventos também são promovidos e apoiados pela Associação Os 
Independentes durante o ano, atraindo turistas. Entre os destaques estão: o 
Barretos Motorcycles – encontro de motociclistas que atrai cerca de 80 mil 
pessoas em três dias; o Barretos Muar do Sertão – evento voltado a criadores 
de muares e que atrai público de diferentes partes do País; e o Insane Sound 

– encontro de som automotivo que também tem crescido muito desde o seu 
início. Cada um possui um perfil de público e uma infraestrutura específica 
que comprovam a polivalência do Parque do Peão e como o interior tem es-
paço para o crescimento de eventos de qualidade. E também mostrando que 
esses eventos podem ser extremamente benéficos para a economia regional. 

O Parque do Peão é o principal 

ponto turístico da cidade e 

recebe visitas o ano inteiro
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Além disso, existem os eventos apoiados por Os Independentes den-
tro do Parque do Peão que seguem nosso objetivo de fomentar o turis-
mo. Podemos citar como exemplo os Desbravadores, que promoveram 
o Campori – encontro religioso que reuniu em 2017 mais de 20 mil jo-
vens. Eles desenvolveram ações em toda a cidade, incluindo filantrópicas. 
Também, em 2017, aconteceu o Encontro de Land Rovers, entre outros. 

E tudo isso começou com o rodeio e a Festa do Peão de Barretos, lá 
em 1956. E que temos a missão de continuar consolidando e expandin-
do como referência nacional e internacional. 
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Rio 2016: Análise do desafio e 
suas implicações para o turismo 
no Brasil

Sidney Levy
Formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), tem mestrado em Engenharia pela 

Coordenação dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Engenharia (Coppe/UFRJ), e especialização em Administração pelo 

Institute for Management Development em Lausanne, na Suíça. 

Foi diretor-geral do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016 de 2013 a 2016. Atualmente, é presidente do 

Conselho de Administração da Valid S.A.

Resumo: Os desafios de receber grandes contingentes durante os 
Jogos Olímpicos foram superados com êxito pela união de es-
forços entre governos e iniciativa privada. Esse exemplo demon-

strou que o Brasil tem condições objetivas de desenvolver o turismo de 
maneira mais eficiente em todas as suas dimensões.

 Uma reputação demora uma vida para ser construída e um minuto para 
ser destruída. Quando iniciamos o planejamento das Olimpíadas e Paralim-
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Naquele agosto de 

2016, recebemos 25 mil 

profissionais de mídia, gente 

representando todos os 

países do mundo

píadas, tínhamos consciência que um único fato dramático negativo poderia 
ficar gravado na mente das pessoas do mundo inteiro, e destruir tudo que 
havíamos feito.

Naquele agosto de 2016, recebemos 25 mil profissionais de mídia, gente 
representando todos os países do mundo. A capacidade de distribuição da 
informação sobre o que ocorre a cada edição dos Jogos não tem paralelo: as 
notícias se propagam de maneira muito rápida e, se tomadas em um viés 
negativo, causam danos irremediáveis à imagem de quem é afetado.

Precisávamos, portanto, alojar, alimentar, transportar, dar condições de 
trabalho e, principalmente, manter em segurança esses 25 mil profissionais. 
Não existia capacidade hoteleira suficiente, não existia transporte público 
nas velocidades necessárias, não existiam pontos de acesso à internet, não 
existiam estúdios de televisão. Tudo deveria ser construído de maneira pro-
visória, mas eficiente, e com capacidade de tradução em todas as principais 
línguas do mundo. 

Passados quase dois anos daquele momento, pergunto: Algum jornalista 
reclamou? Alguma notícia apareceu sobre a nossa falta de capacidade de aten-
der aquela massa de profissionais? 

Nada.
Isso demonstra que existem no Brasil empresas que, quando colocado o 

desafio, conseguem reagir a contento. Toda essa massa de trabalho foi per-
feitamente executada, por pessoas e empresas baseadas por aqui, de uma ma-
neira coordenada com autoridades e órgãos públicos que, quando chamados 
à responsabilidade e entendendo a grandeza do que se pedia, se uniram na 
defesa da reputação de nosso Brasil.

E como fizemos isso? 
Dividimos o problema em áreas funcionais e trouxemos para trabalhar 

conosco profissionais experientes: um para hospedagem, um para transporte, 
um para alimentação, um para infraestrutura, um para segurança. Pessoas 
capazes, experientes, que entendiam do assunto.

Essas lideranças montaram pequenas equipes para preparar informações 
ao mercado, definindo exatamente o que precisávamos em cada atividade. 

Essas informações eram agrupadas em um do-
cumento público e iniciávamos a prospecção de 
empresas qualificadas.

Iniciava-se nesse momento uma negocia-
ção entre escopo e custo. Tínhamos um orça-
mento limitado, a metade do que Londres ha-
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via gastado quatro anos antes, mas 
precisávamos fazer com que esses 
profissionais se sentissem tão bem 
aqui quanto lá. Se gastássemos 
muito poderíamos atendê-los, mas 
esgotaríamos os recursos. Tínha-
mos que achar o equilíbrio exato 
entre o custo e a necessidade desse 
público especial.

Muito se trabalhou. Assumimos 
alguns riscos, mas o mais impor-
tante é que encontramos pessoas e 
empresas com vontade de se superar 
e realizar algo excepcional. O Bra-
sil tem a matéria-prima necessária 
e realiza tarefas complexas, desde 
que haja tempo, dedicação, lideran-
ça e algum recurso financeiro.

Uso esse exemplo porque ele é 
símbolo do que a atividade de turis-
mo representa: receber massas gran-
des de pessoas de origem diferente, 
com situações sociais e econômicas 
muito distintas, mas todas interessa-

das em viver uma experiência nova e inesquecível. Foi o que foi feito e pode 
ser extrapolado para as várias atividades que circundam a atividade turística.

Esse exemplo demonstra que o impulso à atividade turística no Brasil de-
pende de encontrarmos um grupo de líderes que sejam capazes de coordenar 
todo esse esforço entre governos e iniciativa privada. Tenho confiança que 
existem no País os ingredientes necessários, e que já se encontram à disposi-
ção: rede hoteleira, atrações naturais, eventos, experiência passada em acolhi-
mento de grandes massas. Está tudo aqui. 

Nos Jogos, conseguimos nos unir a todos. Todos perceberam o tamanho 
da repercussão: empresários, governos, órgãos de controle, associações. Não 
havia discussões sobre o que sofreríamos como Nação se as coisas não fun-
cionassem a contento.

Acredito que o incremento radical da indústria de turismo no Brasil pode 
ser alcançado com enormes benefícios para toda a população. Os números 
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atuais poderiam sofrer um aumento dramático no curto prazo. E o potencial 
de criação de riquezas e empregos seria extraordinário. Mas antes acredito 
que precisamos nos unir em prol de uma bandeira comum. Criar um fato 
potente. Encontrar lideranças e planificar. E avançar pouco a pouco.

Temos empresários. Temos funcionários públicos qualificados. Temos re-
cursos. Temos gente. Temos natureza. Temos cultura. Temos marca. Mas 
nossa reputação de alguma maneira está manchada. Obstáculos na burocra-
cia. Obstáculos na segurança. Histórias negativas de violência. Muitos ór-
gãos públicos com poucos recursos. Capacidade hoteleira ociosa em algumas 
regiões. Nas Olimpíadas, conseguimos superar com sucesso essas barreiras.

Existem profissionais que participaram desse esforço em todas as esferas 
da vida nacional, organizações privadas e públicas onde estão hoje engajados. 
E que estão à disposição para colaborar.

No Hino Nacional, temos: “Verás que um filho teu não foge à luta”. Com-
provamos isso nos Jogos Olímpicos, e tenho confiança que poderíamos mul-
tiplicar aquele exemplo em muitas outras iniciativas. E assim alavancar o 
desenvolvimento da atividade turística brasileira.

E toda a população seria beneficiada.
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Os cursos de turismo no Brasil

Márcia Regina Alonso Pfisterer
Bacharel em Direito e Educação Física, pós-graduada em Gestão 

Empresarial, é presidente da Organização Hélio Alonso, vice-diretora das 

Faculdades Integradas Hélio Alonso (Facha) e secretária de Assuntos 

Brasileiros na Confederação Pan-Americana de Escolas de Hotelaria, 

Gastronomia e Turismo (Conpeht).

O turismo está na pauta do governo federal como uma das saídas 
possíveis para a crise financeira em nosso país. Como gestora 
de uma instituição de ensino pioneira nessa área, impressio-

na-me o fato de essa preocupação não refletir na valorização da formação 
superior em turismo em nosso país.

O Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo 
(Prodetur) + Turismo prevê, em um dos seus eixos de atuação, a qualifica-
ção profissional dos serviços e da produção associada em que estabelece como 
ações prioritárias “qualificar profissionais e empresas e promover certificação 
profissional”. Ao longo dos últimos anos, vários programas de capacitação e 
qualificação profissional foram lançados pelo governo federal, e qual foi o re-
sultado alcançado? O turismo em nosso país melhorou em termos qualitativos 
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e quantitativos? Como podem os cursos de graduação superior em turismo 
contribuir para mudar esse cenário?

O primeiro curso de turismo criado no Brasil foi na Universidade Anhem-
bi Morumbi, em 1971, mantido até hoje com excelente avaliação. Nas dé-
cadas de 1970 e 1980, o número de ingressantes oscilou como a economia 
brasileira. No entanto, a partir de 1992, “com a retomada do crescimento 
da atividade turística e da sua importância econômico-social como geradora 
de renda”, muitas instituições de ensino superior implantaram novos cursos, 
gerando um crescimento desordenado de cursos de turismo e hotelaria. 

Luiz Gonzaga Godói Trigo credita a melhoria do nível de qualidade do tu-
rismo no Brasil, a partir de 1990, principalmente à multiplicação dos cursos 
superiores de turismo e hotelaria. Em 2001, eram cerca de 400 cursos, conse-
guindo crescente respeito acadêmico, institucional e profissional e formando 
pessoas aptas a entender e transformar a realidade do turismo nacional. Em 
2003, foram criados no Estado do Rio de Janeiro dois cursos de bacharelado 
em turismo em universidades públicas, na Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). A 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) oferece o curso de 
licenciatura em turismo na modalidade Educação a Distância (EAD) e a 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) oferece o bacharelado em 
turismo no campus Teresópolis. Até então a oferta era apenas por instituições 
privadas no Rio de Janeiro. Esse fato pode ter sido determinante para o iní-
cio da crise nos cursos de turismo nas Instituições de Ensino Superior (IES) 
particulares, especialmente no Estado do Rio de Janeiro. Muitas instituições 
estão deixando de oferecer o curso, algumas optaram por migrar para EAD, 
e as que mantêm a oferta têm tido muita dificuldade para alcançar o número 
mínimo desejável. 

O número de alunos que prestaram o Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (Ena-
de) do curso de turismo nas últimas edições 
comprova esse decréscimo na procura pelos 
cursos de bacharelado em turismo no Brasil: em 
2009, 13.187; em 2012, 7.148; e, em 2015, 4.558. 

As dificuldades encontradas para a forma-
ção do bacharel em turismo já haviam sido 

relacionadas por Marlene Matias em 2002, e não mudaram muito:
 � Seleção de corpo docente especializado no setor e com formação acadêmica 
indicada pelo Ministério da Educação (MEC);

O primeiro curso de 

turismo criado no Brasil 

foi na Universidade 

Anhembi Morumbi, em 

1971, mantido até hoje 

com excelente avaliação
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 � Falta de conscientização do aluno do que é estudar turismo, muito diferente 
de fazer turismo;

 � Pouca bibliografia especializada nacional. Como os alunos não dominam 
idiomas e o custo da importação é alto, o acesso aos livros era dificultado. 
Com a internet e os livros digitalizados, essa dificuldade hoje em dia é menor;

 � Dificuldade em encontrar o currículo ideal, equilibrando a formação hu-
manística com a profissionalizante;

 � Concorrência com a oferta de cursos técnicos e cursos de formação de 
guias, que são mais curtos e rapidamente levam o estudante para o mer-
cado de trabalho.

Acrescentaria ainda a distância entre a academia e o trade turístico, levando 
a uma defasagem do conteúdo oferecido nos cursos e um não entendimento 
pelo setor da necessidade da formação de nível superior. 

Há que se destacar a defesa pela formação em turismo feita pela Associação 
Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR), que hoje 
em dia não se restringe a representar somente os turismólogos, mas também os 
profissionais de turismo. Para os que não atuam na área de educação, é impor-
tante explicar os diferentes tipos de formação em turismo:
 � Cursos técnicos: Podem ser cursados concomitantemente, integrados ou 
subsequentes ao ensino médio. Formam profissionais para funções opera-
cionais. Os cursos técnicos podem ser encontrados em escolas técnicas, ins-
titutos federais de educação e instituições do Sistema S (como Senai e Senac). 

 � Cursos superiores de tecnologia (tecnólogos): Duram de dois a três anos e 
são uma versão resumida da graduação, com foco no mercado de trabalho. 
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Apesar de também serem oferecidos por universidades públicas, os cursos de 
tecnólogo são mais facilmente encontrados em faculdades privadas. 

 � Bacharelado: É o tipo de curso mais tradicional de graduação, oferecido por 
instituições de ensino superior, concedendo uma formação abrangente, com 
boa base teórica e científica, preparando o aluno para atuar nos diversos seto-
res do mercado de trabalho, em empresas ou por conta própria. Tem duração 
média entre quatro a cinco anos. 

 � Licenciatura: É o curso para formação de professores, oferecido por institui-
ções de ensino superior. 
O que pode ser feito pelas instituições que ainda mantêm a oferta do curso 

superior de turismo é olhar o que os melhores cursos da atualidade estão pra-
ticando. Há várias classificações: a do MEC, da Folha de S.Paulo (Ranking 
Universitário Folha – RUF) e do Guia do Estudante. O RUF é o mais comple-
to, pois reúne os critérios acadêmicos com indicadores do mercado. Segundo 
o RUF de 2017, as melhores universidades em turismo são a Universidade de 
São Paulo (USP), a Universidade Anhembi Morumbi e a Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE). 

O currículo do curso de turismo da Escola de Comunicação e Artes (ECA) 
da USP leva o aluno a buscar “soluções éticas, inovadoras e adequadas ao de-
senvolvimento sustentável da atividade turística, além de desenvolver espírito 
empreendedor. Assim, muitos abrem suas próprias empresas de consultoria, 
operação de viagens ou prestação de serviços turísticos, ocupam cargos em 
órgão públicos de turismo, atuam em cargos de operação e gestão de empresas 
privadas de turismo ou em instituições especializadas em pesquisa, planeja-
mento e projetos turísticos”. 

Esse deve ser o caminho. No mundo atual, os empregos estão desapare-
cendo, por isso as universidades devem preparar pessoas aptas a montar seus 
próprios negócios, buscar soluções inovadoras, mas também ocupar cargos no 
setor público, que carece de corpo técnico especializado para conduzir nosso 
país para um novo patamar no setor turístico. De nada adiantam planos e mais 
planos sem as pessoas que os viabilizarão, e só uma formação de nível superior 
especializada preparará os profissionais que levarão o turismo para outro pata-
mar em nosso país.
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A nova transição

Paulo Rezende
Formado em Matemática com MBA em TI pela Fundação Getulio 

Vargas (FGV), possui 20 anos de experiência na indústria de TI. Na 

Amadeus, foi diretor de OTAs na América Latina e comanda a área 

comercial do Brasil desde 2017. 

Os nascidos na década de 1980, ou antes, podem se dizer privile-
giados. Eles testemunharam uma mudança global como pou-
cas gerações foram capazes de presenciar ao longo da história. 

-
ram a viver em um mundo no qual ela não existia, a não ser em sistemas 
militares e empresariais bastante complexos, inacessíveis até então pela 
população em geral.

Nós, que tivemos o privilégio de sermos contemporâneos a essa transi-

mudou nossas vidas. Escorando-me no passado, talvez possa imaginar 
alguns “antes versus depois” com efeitos similares: no passado recente, 
a eletricidade, o telefone, a anestesia, o carro; se voltarmos um pouco, a 
bússola, a pólvora, o relógio, e outros.
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Os mais velhos enxergam o carro como os jovens fazem com a in-
ternet: não sabemos o que é a vida sem esse ativo presente na sociedade. 
Mas os que pegaram a transição viram suas vidas transformadas por essa 
nova forma de locomoção e, portanto, têm uma perspectiva histórica 
mais clara da profundidade da mudança.

Essa clareza nos permite ir mais fundo no tema. Quando pensa-
mos nos efeitos dramáticos do advento da internet em nossas vidas, 
é interessante também refletir o quanto ela mudou os negócios. Po-
demos dividi-los em dois grupos: os serviços e produtos que podem 
ser vendidos pela web, mas continuam a ser feitos presencialmente 
(Uber, por exemplo); e os serviços consumidos totalmente de forma 
eletrônica (como a Netflix). Em qual contexto podemos inserir as 
viagens? Nos dois.
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Seja comprada on-line ou na loja, uma viagem passa por uma cadeia tec-
nológica de inventários, tarifas e identificações totalmente conectada com 
a internet e crescentemente influenciada por novas tecnologias, sendo um 
dos setores da economia que mais trabalha 
com dados diretos de pessoas e empresas. É 
provável que as formas de comprar e consu-
mir viagens daqui a 10 anos seja bem distinta 
da atual, e algumas tecnologias serão funda-
mentais para realizar essa mudança. Presen-
ciaremos mais uma transição, portanto.

Crescente personalização
Antes de tocar nas tecnologias em si, é importante entender de onde 

vêm as demandas por sua utilização. Todos os sinais que o mercado de 
viagens dá apontam no sentido da personalização de experiências, ex-
pressada tanto na forma de compra quanto nas diferentes tribos de via-
jantes e suas preferências. E esse fenômeno, embora já tenha começado 
na nossa indústria, está ainda mais avançado em outras áreas, como os 
serviços de vídeo por streaming.

A Netflix, por exemplo, já mostra hoje em seu aplicativo uma alta 
dose de personalização baseada em preferências pessoais. É um processo 
com três etapas, que começou com os conteúdos oferecidos pela plata-
forma com organização ditada pela própria empresa. Depois, veio a se-
gunda fase, com sugestões de conteúdos externos com base nas escolhas 
anteriores do usuário. Por fim, a companhia passou a criar conteúdo 
internamente, avalizados por uma montanha de dados que indicam com 
clareza e amostragem científica o que os compradores querem assistir.

Ora, no turismo essa premissa é perfeitamente aplicável. Aliás, o 
conceito de pacote de viagens já é um precursor desse agrupamento de 
conteúdo, mas o poder absoluto era das empresas, e não do consumidor. 
Como mostramos no caso da Netflix, é preciso avançar para empoderar 
quem está na ponta do processo de consumo, dando ao viajante a deci-
são na formatação do seu pacote. Como estamos falando do setor de ser-
viços, isso se traduz em servir também com mais excelência e eficiência.

As mais quentes
A primeira tecnologia com potencial de mudar a compra e os ser-

viços antes, durante e depois de uma viagem é a inteligência artificial. 

A primeira tecnologia com 
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Ferramentas de atendimento com base em 
chatbots (palavra nascida da junção de chat – 
conversa com robot – robô) já funcionam em 
diversos meios produtivos, mas possuem um 

potencial especialmente relevante no turismo, pois muitos contatos que 
são feitos antes de uma reserva têm caráter meramente experimental e 
consultivo. Um robô pode perfeitamente fazer essa triagem e passar as 
informações de oportunidades qualificadas de venda para um agente de 
carne e osso. Essa otimização pré e pós-venda tende a otimizar o tempo 
do profissional e aumentar a conversão de cada agente.

A inteligência artificial também vai revolucionar a experiência de via-
gem. Uma das principais barreiras para o desfrutar pleno da experiência 
está no idioma, ainda um problema para muitos. Mas aparelhos como 
os fones Pixel Buds do Google, que são capazes de fazer traduções si-
multâneas de falas em seu ouvido, vão trazer mais segurança e ampliar a 
população propensa a se aventurar em uma viagem internacional.

A Internet das Coisas é outra tendência a transformar várias por-
ções da viagem. Ela consiste na capacidade de alguns objetos receber 
e compartilhar dados, agilizando processos antes burocráticos. Um 
exemplo claro de sua utilização está em um piloto implementado pela 
Amadeus e pela Lufthansa no aeroporto de Los Angeles (LAX). Em 
alguns portões de embarque do LAX, já existem alguns aparelhos de 
reconhecimento facial posicionados. Conectados ao sistema imigrató-
rio norte-americano, eles reconhecem o rosto dos passageiros e permi-
tem um embarque “expresso”, com capacidade de colocar mais de 300 
pessoas em uma aeronave em apenas 20 minutos, menos da metade do 
tempo levado pelo método atual com os funcionários da companhia 
aérea checando bilhete por bilhete.

Por fim, para destacar outra nova tecnologia que merece um ponto de 
atenção por parte dos players da indústria, cito o Blockchain. Ele consiste em 
uma base de dados descentralizada, compartilhada por muitos participantes 
da cadeia e com informações chanceladas por unanimidade. A informação 
que entra é numerada e não pode ser alterada ou removida. O efeito prático 
é uma robusta plataforma antifraude e, portanto, simplificadora de procedi-
mentos de segurança. Um exemplo? Um passageiro pode ter uma identidade 
digital única, que será compartilhada por aeroportos (controles de segurança), 
companhias aéreas (check-in), hotéis (check-in e check-out), e outras empresas, 
acabando com a necessidade de identificação metódica em cada ponto.
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Esses exemplos realçam bem os três pilares que a tecnologia vai ala-
vancar nas viagens: personalização, conectividade e sustentabilidade. O 
investimento em pesquisa e desenvolvimento que as empresas de TI do 
setor estão realizando agora com essas novas tecnologias devem começar 
a serem sentidos massivamente em cinco a 10 anos. Mas esse é um pro-
cesso contínuo, em que cada vez mais os prazos serão atropelados pelos 
próprios acontecimentos e, portanto, encurtados.
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As empresas do setor, os governos, as cadeias internacionais e asso-
ciações de viagens precisam estar juntas na construção dessa malha co-
nectada que tornará o setor ainda mais profissional. O Brasil tem um 
bom posicionamento para isso, com uma ampla rede de interlocução 
da indústria por meio de eventos, fóruns e meios de comunicação. O 
desafio é aprofundar essa relação para transformá-la em verdadeira par-
ceria em prol do mercado e dos consumidores. E, juntamente com várias 
outras iniciativas necessárias ao fomento da atividade em nosso país, fi-
nalmente dar ao turismo a relevância merecida como propulsor da nossa 
economia e instrumento de inclusão, geração de riquezas e diminuição 
da desigualdade em nossa sociedade. 
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Turismo no Sesc: Oportunidade de 
inclusão e de experimentação de 
práticas sustentáveis – Relatos da II 
Jornada de Turismo Social 2017

Andreia Gouvêa Calian 
Gerente de Turismo Social do Serviço Social do Comércio (Sesc) 

em Santa Catarina, com especialização em Administração Hoteleira 

pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e MBA em Gestão 

Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Luís Moretto Neto
Professor doutor vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Gestão 

da Inovação e Desenvolvimento Empresarial do Centro Universitário de 

Brusque (Unifebe), no município de Brusque, em Santa Catarina. 

A inclusão é desafio permanente às sociedades, aos governos e às 
organizações nos mais diversos campos da vida associada e, de 
modo particular, no acesso ao lazer. Nessa perspectiva desafia-

dora, e em convergência com seus propósitos institucionais, o Serviço 
Social do Comércio (Sesc), através das diversas unidades atuantes no 
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território nacional, empreende ações, aloca investimentos e mobiliza 
pessoas para fomentar o acesso ao lazer, seja em atividades de turismo 
emissivo, receptivo ou na oferta de meios de hospedagem.

As escolhas institucionais do Sesc têm possibilitado a mobilidade ter-
ritorial de grupos em viagens de lazer, reforçado traços de integração 
nacional através de elementos da cultura, bem como estimulado a for-
mação e a consolidação de redes de prestadores de serviços na perspec-
tiva da edificação de sustentabilidade no campo. O trabalho do Sesc no 
País reflete convergência e integração com os propósitos da Organização 
Mundial de Turismo (OMT) ao declarar 2017 como o Ano Internacio-
nal do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento.  

Igualdade de gênero, conservação de ecossistemas e da biodiversidade, 
proteção do patrimônio natural e cultural, turismo inclusivo para esti-

mular o diálogo e a cultura de paz 
entre os povos são dimensões estru-
turantes da Declaração Universal 
da OMT incorporadas nas ações e 
no gerenciamento do turismo, na 
esfera do Sesc, com agenda positiva 
de trabalho no País.

No Estado de Santa Catarina, o 
Sesc mantém estruturas receptivas 
em Florianópolis (Sesc Cacupé), 
Blumenau (Sesc Blumenau) e Lages 
(Sesc Pousada Rural), com excelen-
tes instalações e serviços. Opções de 
espaços de praia e cultura açoriana 
(Florianópolis), de serra e cultura 
campeira (Lages), de festas e cul-
tura típica germânica (Blumenau), 
com estrutura para realização de 
eventos e de entretenimento com 
preços acessíveis, sempre focados na 
figura do consumidor comerciário e 
segmentos integrantes da base da pi-
râmide social. É a materialidade de 
políticas e de práticas inclusivas pela 
via do lazer e do entretenimento.
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Atividades recreativas educativas orientadas à conservação e à preser-
vação dos elementos naturais e culturais do entorno integram a agenda 
nos meios de hospedagem. A marca distintiva do processo é a consoli-
dação de grupos regulares de viagens, atendendo aos aspectos de perten-
cimento dos sujeitos e do compromisso com a edificação da sustentabi-
lidade. Ainda, nessa sintonia, e em parceria com outras unidades Sesc 
da Federação e de agentes privados comprometidos com a edificação 
da sustentabilidade, o Sesc de Santa Catarina opera roteiros turísticos, 
desenvolve atividades culturais e recreativas ao longo do ano, integrando 
catarinenses com o Brasil. 

A concepção, preparação, execução e avaliação de roteiros turísti-
cos pelos agentes técnicos do Sesc ocorrem orientadas por dimensões 
transversais de aplicabilidade, economicidade, qualidade, viabilidade e 
comercialização dos atrativos e serviços de natureza turística e cultural. 
Esforço complexo que demanda contínuo e frequente processo de pla-
nificação, adequação das condições de oferta, da formatação dos com-
postos e do acompanhamento do grau de satisfação dos clientes e dos 
prestadores de serviços.

Nesse contexto, a inclusão da clientela preferencial e de prestadores de 
serviços turísticos é palavra de ordem e constante desafio aos gestores em 
todas as ações empreendidas.

A materialização do papel institucional e do compromisso com 
o turismo sustentável para o desenvolvimento, em sintonia com 
os propósitos da OMT para o ano de 2017, foi pauta central da 
agenda de trabalhos da II Jornada de Turismo Social do Sesc de 
Santa Catarina, em Florianópolis, Santa Catarina, nos dias 9 e 10 
de outubro de 2017. 

Durante o evento, pesquisadores, agentes públicos, privados e repre-
sentantes da sociedade civil de diversas unidades da Federação apresen-
taram estudos de casos, trocaram experiências em oficinas de trabalho 
e expuseram painéis analisando a edificação 
do turismo sustentável. Na pauta dos traba-
lhos, foram analisados o marco de regulação 
para operação de atividades no País, as ope-
rações em rede, a formação continuada de 
pessoas e, particularmente, o desafio geren-
cial de edificar o turismo sustentável para o 
desenvolvimento através da inclusão social.  
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A agenda e os debates possibilitaram aos presentes a constatação de 
que o turismo no Sesc é SOCIAL, operado com programação inclusiva, 
orientada à valorização das diferenças, da diversidade e ao fomento do 
consumo responsável e consciente.

Os destinos operados têm sido beneficiários de qualidade de vida aos 
residentes, da preservação cultural e dos recursos naturais.

Na perspectiva do futuro, o aprendizado contínuo, amparado no 
compartilhamento de ideias e na construção coletiva e em rede, orienta-
do ao bem comum, foram indicativos para os passos seguintes!
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Impactos da economia do 
compartilhamento no turismo

André Castello Branco
Professor e consultor com mais de 20 anos no mercado de TI, atuando 

em projetos de transformação digital, ERPs e inovação. Formado em 

Ciência da Computação e mestre em Gestão Empresarial pela Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio 

Vargas (Ebape/FGV).

José Mauro Gonçalves Nunes
Professor do mestrado executivo em Gestão Empresarial da Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio 

Vargas (Ebape/FGV), professor adjunto da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (Uerj), pesquisador e consultor nas áreas de marketing, 

consumo e negócios digitais.

A tecnologia vem acelerando mudanças na indústria do turismo e 
alterando a forma como consumimos e nos relacionamos com 
os nossos planos de viagens. O compartilhamento e o consumo 
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colaborativo em grandes plataformas, tais 
como Airbnb, mudaram as regras de quem 
quer fazer negócios no turismo. 

A economia do compartilhamento, tam-
bém conhecida como sharing economy, é um 
termo abrangente. Engloba pessoas que que-
rem simplesmente compartilhar, sem ganhos 
financeiros, elas provêm acesso aos seus bens 
e serviços por meio das grandes plataformas 

P2P (peer-to-peer) a outras pessoas com objetivos financeiros. Esse se-
gundo grupo, composto por empresas como Airbnb, Uber e CouchSur-
fing, tem impactado fortemente a indústria do turismo. 

De onde surgiu esse fenômeno? A crise econômica de 2008 dos Esta-
dos Unidos trouxe a queda brutal do poder aquisitivo das famílias ameri-
canas e a ascensão da geração millennial, jovens com idade entre 18 e 30 
anos que incorporaram um novo padrão de consumo e que renunciaram 
à posse de um bem em troca do seu uso. O ano de 2008 foi também 
quando ocorreu um forte crescimento de apps para smartphones, muito 
por influência do lançamento do iPhone em 2007. Nesse contexto, são 
fundadas empresas como Airbnb, Uber e CouchSurfing, revolucionan-
do o mercado e trazendo à tona o termo economia do compartilhamen-
to. Desde então, investidores no mundo todo levaram a economia do 
compartilhamento a uma megatendência de investimento, alavancado 
fortemente o caixa dessas empresas.

As atitudes relacionadas ao consumo têm mudado por conta da preo-
cupação com as questões de meio ambiente, sociais e o impacto do de-
senvolvimento da sociedade. Uma grande preocupação em relação às 
mudanças climáticas e um anseio por alguma forma de consumo comu-
nitário tornaram o consumo colaborativo e a economia do compartilha-
mento uma grande alternativa para os consumidores. 

A economia do compartilhamento se caracteriza como uma inovação 
disruptiva ao confrontar players já estabelecidos no mercado, ao prover 
aos consumidores a conveniência e o acesso eficiente a recursos sem os 
encargos financeiros, emocionais e sociais da propriedade. Esse novo 
modelo impactou fortemente os serviços turísticos que tradicionalmente 
eram fornecidos apenas por negócios, como hotéis, táxis ou operadores 
turísticos, e agora têm sido também fornecidos por indivíduos que se 
propõem a compartilhar temporariamente o que possuem. 
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Se olharmos as grandes plataformas da economia do compartilha-
mento, o Airbnb, fundado em 2008, é hoje um gigante que hospeda 
em média 425 mil pessoas por noite, em uma média de 155 milhões de 
hóspedes anualmente. Isso representa 22% a mais do que a disponibili-
dade da rede Hilton em todo o mundo, que fechou com 127 milhões de 
hóspedes em 2014.

O Airbnb se define como “um mercado comunitário confiável para 
pessoas anunciarem, descobrirem e reservarem acomodações únicas ao 
redor do mundo”. Pessoas alugam partes de suas casas e conseguem fa-
turar com cômodos antes inutilizados. Hóspedes ganham com preços 
mais em conta do que na tradicional rede hoteleira. O Airbnb cobra 
uma taxa de 9% a 12% para cada reserva feita do proprietário do imóvel, 
dependendo da duração da reserva, e cobra dos hóspedes 3% de taxa de 
serviço para cobrir os custos do processamento dos pagamentos.

O impacto do Airbnb na disponibilidade e acessibilidade de preços 
dos imóveis nas grandes cidades é difícil de medir.  Em 2014, o procu-
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rador-geral de Nova York identificou o rápido 
crescimento do Airbnb na cidade. Ele perce-
beu que muitas unidades não eram alugadas 
por indivíduos, mas por grandes operações 
comerciais que tinham o objetivo de reduzir 

artificialmente a disponibilidade de cômodos e imóveis na cidade de 
Nova York. Estratégias como essa podem funcionar para aumentar arti-
ficialmente o preço de determinados imóveis em regiões com baixa ofer-
ta de unidades e grande demanda, tais como a zona sul do Rio de Janeiro. 
O desafio dos reguladores também passa por impedir que pessoas inflem 
artificialmente o preço dos imóveis, criando uma competição desigual 
e que pode diminuir o fluxo de turistas em uma cidade ao restringir a 
oferta de cômodos.

Sua operação ocorre com controles regulatórios mínimos na maioria 
das cidades em que tem operação, o que incentiva novas pessoas a se 
afiliarem à plataforma por conta do baixo custo de transação. Com mais 
pessoas utilizando o serviço, mais hóspedes e anfitriões utilizam o siste-
ma de qualificação da plataforma após uma hospedagem. 

Uma pesquisa realizada em 2014 pela Universidade de Boston pro-
curou medir o impacto do Airbnb na indústria hoteleira. O trabalho de 
campo foi realizado no Texas (Estados Unidos). O estudo revelou que o 
primeiro segmento da rede hoteleira a ser afetado pelo Airbnb é o de 
hotéis de baixo custo. Concluiu-se que 1% de aumento na oferta de uni-
dades no Airbnb representou 0,05% de queda na receita desse segmento 
por quadrimestre. Esse impacto em hotéis de baixo custo se agrava em 
um ambiente em que empresas da economia do compartilhamento ga-
nham uma injusta vantagem sobre seus concorrentes, pois operam com 
controles regulatórios mínimos e realizam os seus negócios com outros 
players em um ambiente já regulado. 

O modelo de trabalho imposto pelas grandes plataformas da econo-
mia do compartilhamento, totalmente desregulamentado, gera sérios 
problemas de precarização do trabalho. Ao observar o fenômeno Airbnb, 
percebe-se que ele tem o potencial de eliminar todo um conjunto de 
trabalhadores dos hotéis (camareiras, cozinheiros, garçons, recepcionis-
tas, eletricistas, etc.) e empurrar mais pessoas para modelos de trabalhos 
precários, temporários e do tipo freelancer. Essa nova classe surge sem o 
amparo de qualquer direito trabalhista, tais como descanso remunerado, 
aposentadoria ou seguro saúde, compreendendo um grande número de 
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pessoas que têm de conviver com a insegurança, entrando e saindo de 
trabalhos que agregam pouca qualificação ou conhecimento.

Por outro lado, há um desejo dos turistas por experiências mais autên-
ticas, de se conectarem com o lugar e de interagirem mais com as pessoas 
nas suas visitas. O Airbnb tem explorado isso muito bem ao incentivar 
que os moradores dos locais visitados vendam à sua comunidade on-line 
experiências ao compartilhar suas moradias. Pessoas que levam os seus 
hóspedes para conhecer os museus secretos de Paris ou aprender a dançar 
salsa na cobertura da sua casa em Havana são algumas delas. Há uma 
rejeição do turista por experiências plastificadas proporcionadas pelos 
pontos turísticos tradicionais empacotados pelas agências de turismo e 
uma crescente personalização da experiência turística. 

Outro grande player da economia do compartilhamento que mexe 
com o mercado de turismo é o CouchSourfing, fundado em 2004 ini-
cialmente com a ideia de conectar pessoas interessadas em viajar com 
pessoas que se dispunham a ofertar um sofá ou qualquer outra acomo-
dação de forma gratuita. Os viajantes são incentivados a levar pequenos 
presentes às pessoas que os hospedam. Pagamentos não são permitidos. 
Assim como o Airbnb, ele tem um sistema de pontuação que qualifica 
tanto o usuário quanto quem o hospeda. O CouchSourfing tem como 
foco o público jovem, mas impacta diretamente hotéis de baixo custo ao 
retirar esse público da sua lista de clientes.

Pode-se observar, com esses dois exemplos, como a economia do 
compartilhamento tem impactado o turismo e a hospedagem de pes-
soas. As grandes plataformas evocam, de forma positiva, o senso de 
pertencimento a uma comunidade ao colocar o seu usuário e aquele 
que o hospeda como parte do seu sistema de qualificação das ex-
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periências de uso dos serviços. Esse laço leva a personalização da 
experiência a níveis talvez mais difíceis de serem seguidos por uma 
abordagem tradicional da indústria do turismo focada em pacotes ou 
em baixo custo. 

Por outro lado, a falta de regulamentação cria uma competição 
desigual entre as grandes plataformas da economia do comparti-
lhamento e as redes hoteleiras já estabelecidas. É importante que os 
governos estejam atentos e deem o mesmo tratamento que a rede 
hoteleira recebe.

É tempo de inovar e apontar novos caminhos nesse mercado que 
cresce a passos largos e na velocidade dos avanços tecnológicos.
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Membros do Conselho 
Empresarial de Turismo 
e Hospitalidade                   
Mandato 2015-2018

MEMBROS EFETIVOS

FNHRBS
Federação Nacional de Restaurantes, Bares e Similares
Conselhos/Câmaras Empresariais de Turismo das Federações de 
Comércio de Bens Serviços e Turismo, filiadas à CNC
Abav 
Associação Brasileira de Agências de Viagem
Abear 
Associação Brasileira das Empresas Aéreas
Abeoc
Associação Brasileira de Empresas de Eventos
Abeta 
Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura
Abetar 
Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional
ABIH Nacional 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
Abla  
Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis
Abottc 
Associação Brasileira das Operadoras de Trens Turísticos e Culturais
ABR 
Associação Brasileira de Resorts – Resorts Brasil 
Abraccef 
Associação Brasileira de Centros de Convenções e Feiras 
Abracorp 
Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas 
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Abrasel Nacional 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
Abrastur 
Associação Brasileira de Turismo Social
Abraturr 
Associação Brasileira de Turismo Rural
Abremar 
Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos
Alagev 
Associação Latino Americana de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas
ANR 
Associação Nacional de Restaurantes
Anttur 
Associação Nacional dos Transportadores de Turismo e Fretamento
Bito 
Associação Brasileira de Turismo Receptivo Internacional
Braztoa 
Associação Brasileira das Operadoras de Turismo
CBC&VB 
Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux
FOHB 
Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil
Sebrae Nacional 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Sindepat
Sistema Integrado de Parques Temáticos e Atrações Turísticas do Brasil 
Ubrafe 
União Brasileira dos Promotores de Feiras
Unedestinos 
União Nacional dos Convention & Visitors Bureaux e Entidades de Destinos
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LEONARDO DE CASTRO FRANÇA
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LUIZ CARLOS BARBOZA 

LUIZ GUSTAVO MEDEIROS BARBOSA  

LUIZ STRAUSS DE CAMPOS

MARCIA REGINA ALONSO PFISTERER 

MARCIO BENSUASCHI 

MARCO AURÉLIO GOMES MAIA

MARCO NAVEGA

MARGARETH SOBRINHO PIZZATO

MARIA CONSTANÇA MADUREIRA HOMEM 

DE CARVALHO 

MARIA ELIZA DE MATTOS 

MARIA ERCÍLIA BAKER BOTELHO LEITE DE 

CASTRO

MARIA LUIZA DE MENDONÇA

MÁRIO BRAGA 

MÁRIO REYNALDO TADROS

MAUREEN FLORES 

MAURÍCIO DE MALDONADO WERNER FILHO

 MAURO JOSÉ MIRANDA GANDRA 

MAURO PEREIRA DE LIMA CÂMARA

NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA

NILO SERGIO FÉLIX

NORTON LUIZ LENHART

ORLANDO KREMER MACHADO

ORLANDO MACHADO SOBRINHO

OSIRIS RICARDO BEZERRA MARQUES

OSWALDO TRIGUEIROS JR.

PAULO DE BRITO FREITAS

PAULO PIZÃO

PAULO ROBERTO WIEDMANN

PAULO SOLMUCCI JÚNIOR

PEDRO FORTES

PERCY RODRIGUES 

RESPICIO A. ESPIRITO SANTO JR.

RICARDO CRAVO ALBIN

RICARDO OLIVEIRA DA SILVA 

ROBERTA GUIMARÃES WERNER

ROBERTO DE ALMEIDA DULTRA 

ROSELE BRUM FERNANDES

RUBENS MOREIRA MENDES FILHO              

SALVADOR SALADINO

SAMUEL AUDAY BUZAGLO

SAVIO NEVES FILHO

SERGIO JUNQUEIRA ARANTES

SERGIO LUIZ BICCA

SÉRGIO PAMPLONA PINTO

SILVIA MADUREIRA

SONIA CHAMI 

TÂNIA GUIMARÃES OMENA

VENÂNCIO GROSSI

VIVIANNE GEVAERD MARTINS



Prezado leitor, este é o seu espaço na revista Turismo em Pauta.

Deseja ver algum tema sendo abordado, tem sugestões, dúvidas, comentários, 
críticas ou quer receber exemplares da revista? Envie e-mail para:

conselhodeturismo@cnc.org.br

E mais: seu artigo poderá vir a ser publicado por nós. Mande um e-mail com 
o título “Kit Artigo” para conselhodeturismo@cnc.org.br e receba todas as 
instruções para a formatação de seu texto. Envie o arquivo nos moldes do 
kit, e ele será apreciado por nosso conselho editorial. Uma vez aprovado, 
ele será publicado.

Quer saber mais sobre o Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade 
da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC 
e suas ações sobre o turismo?

Visite o nosso site www.cnc.org.br/turismo



Saiba mais em www.cnc.org.br/turismo.

A CNC trabalha por uma legislação equilibrada, tributações justas, menor 
burocracia e maior segurança jurídica para os negócios.

O Senac promove a educação pro�ssional e quali�ca cerca de 100 mil alunos 
por ano, em mais de 120 cursos nas áreas de turismo e hospitalidade.

O Sesc realiza anualmente 3 milhões de atendimentos em Turismo Social, 
contribuindo para a difusão dos destinos nacionais, além de promover saúde, 
educação e cultura em 2.200 municípios.

A CNC, o Sesc e o Senac realizam iniciativas que 
transformam a vida das pessoas, qualificam os 
serviços e aumentam a competitividade do setor. 

cnc.org.br
senac.br
sesc.com.br

 

 
 

O comércio de bens, serviços
e turismo é o setor que mais 
gera empregos, riquezas
e oportunidades no Brasil.

Para mantê-lo forte e atuante há mais 
de 70 anos a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) atua na defesa e
representação das empresas do setor.

Por meio de seus braços 
sociais, Sesc e Senac, 

saúde, educação, cultura e lazer
para milhões de trabalhadores 
e suas famílias. Um trabalho 
transformador que aumenta
a competitividade do nosso 
país e que só é possível 
devido à contribuição dos 
empresários do setor.

Um comércio forte.
Este é o propósito da CNC,

a sociedade só cresce
com a ajuda de quem faz
a economia crescer.

CNC, SESC E SENAC. 
FAZENDO UM BRASIL 
MAIS FORTE DE 
GERAÇÃO PARA GERAÇÃO.
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Fiel ao compromisso histórico de ter na defesa da atividade 
turística um dos pilares de sua atuação, a CNC abre um 
espaço de reflexão para que os maiores especialistas do 
setor e da área acadêmica possam tratar dos assuntos com 
conhecimento e profundidade. 

A revista Turismo em Pauta é feita por quem sabe, para 
contribuir, de forma efetiva, com a construção de um 
turismo cada vez mais forte, vocacionado e integrado à 
economia do nosso país.


