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RESUMO 
 

Para que o desenvolvimento de uma localidade seja ideal é importante que as 
Políticas de Turismo e de Transportes estejam alinhadas. No caso específico do 
Brasil, um país que possui grande extensão territorial e que está localizado distante 
dos principais centros emissores de turistas no mundo, o transporte aéreo é 
fundamental. Neste trabalho o principal objetivo de estudo são as políticas 
desenvolvidas no Brasil para o setor turístico e para a aviação civil comercial. A 
abordagem começa por meio do estudo dos dois setores separadamente, nos quais 
são apresentadas as principais características, principais definições e o histórico, 
com ênfase nas duas últimas décadas.  A partir do levantamento destas informações 
observou-se que as duas políticas ainda não apresentam uma coordenação que 
permita o pleno desenvolvimento do turismo no Brasil. 
 

 

 

 

 
Palavras - chave: Políticas Públicas; Turismo; Transporte Aéreo; Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

 
 

For the ideal development of tourism in a location, it is important for both Tourism 
and Transportation Policies to be aligned. In the specific case of Brazil, a country that 
has large-extended territory, and is located far from the main tourist emission 
centers, aerial transportation is even more important. In this paper the main object of 
study are the policies developed in Brazil for tourism and commercial civil aviation. 
The approach begins by the study of two sectors in separate, in wich are presented 
the most important characteristics, definitions and the history with emphasis in the 
last two decades. From the survey, it is concluded that the two policies are not 
coordinated yet, not allowing full development of tourism in Brazil.   

 
 

 

 

 

Keywords:  Public Policies, Tourism, Aerial Transportation, Development.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente o desenvolvimento do turismo esteve sempre ligado ao do 

transporte, uma vez que o turismo por sua definição implica em deslocamento para 

fora do ambiente de residência habitual. No sistema turístico, o transporte 

representa o meio de condução do turista saindo de seu local de origem até o seu 

local de destino (destinos turísticos). Uma região por mais atrativa que seja não 

consegue se desenvolver se não apresentar condições básicas de acesso para que 

os turistas possam se deslocar até ela.  

 

Atualmente os meios de transporte mais usados nos deslocamentos 

turísticos são os carros e os aviões. A Organização Mundial de Turismo calcula que 

os gastos com viagens de avião representem um quarto do gasto total com o 

turismo. Com o desenvolvimento das tecnologias utilizadas na aviação comercial, 

consequentemente a maior rentabilidade e a eficácia dos aviões permitem que mais 

regiões sejam inseridas no mercado turístico mesmo aquelas mais remotas 

permitindo maior desenvolvimento da atividade. . Sobretudo com o surgimento dos 

aviões a jato que facilitaram os deslocamentos intercontinentais dos turistas, 

tornando a viagem mais rápida e proporcionando mais conforto aos passageiros. 

 

No caso do Brasil, especificamente, o transporte aéreo é de fundamental 

importância para a perpetuação da atividade, já que o país apresenta grande 

extensão territorial e os deslocamentos de ponta a ponta no seu interior 

necessitariam um tempo livre muito maior. E em relação aos fluxos externos, é uma 

forma de encurtar distâncias e facilitar o acesso aos maiores emissores de fluxos de 

turistas para o país, como por exemplo, os paises da Europa. 
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Dada a importância do transporte para o turismo, principalmente do 

transporte aéreo para o desenvolvimento do turismo no Brasil, este trabalho visou 

analisar a relação entre as Políticas Nacionais de Turismo e as Políticas Nacionais 

de Transporte Aéreo, a partir da década de 90. Com o estudo desta relação 

pretendeu-se analisar se as políticas para os dois setores favorecem o 

desenvolvimento do Turismo no Brasil.  

 

Com este objetivo primeiramente foram apresentadas os dois setores 

separadamente com suas principais definições, características e dados para uma 

melhor compreensão de como se deu o desenvolvimento de ambos durante 

principalmente nas duas últimas décadas. Posteriormente foi feita uma análise da 

relação destes dois setores no Brasil com o objetivo de aclarar se esta relação, 

fundamental para o desenvolvimento da atividade turística no país, foi alcançada. 

 

Para a realização do trabalho foram feitas pesquisas bibliográficas em 

fontes primárias e secundárias. Devido à carência de trabalhos que explorem a 

relação entre a atividade turística e o setor aéreo foi realizada pesquisa exploratória. 

Foram estudados e analisados dados de fontes primárias de órgãos oficiais, 

responsáveis pela organização e manutenção do turismo na esfera mundial, a OMT 

(Organização Mundial do Turismo) e na esfera nacional que fica a cargo do 

Ministério do Turismo e da EMBRATUR, além de pesquisa nos órgãos responsáveis 

pela regulação da aviação no Brasil e no mundo. A nível nacional foram pesquisadas 

informações disponibilizadas pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e pela 

INFRAERO (Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária). E a nível mundial 

o organismo responsável pela aviação no mundo a OACI (Organização da Aviação 

Civil Internacional). 

 

Também foram examinados livros que abordam o tema de transportes 

turísticos e principalmente aqueles que façam menção à importância do transporte 

aéreo no turismo. Ainda, foram analisados artigos científicos que discorram sobre o 

setor aéreo brasileiro e transporte, principalmente aéreo no Brasil. 
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2  TURISMO: DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

 

 

Para melhor análise do estudo da relação das políticas de turismo e das 

políticas de transporte aéreo no Brasil que será feito adiante no trabalho, é 

necessária uma análise prévia dos dois setores separadamente para posteriormente 

estudar a relação ou não dos dois setores. Neste capítulo são apresentados os 

conceitos e características da atividade, além do desenvolvimento das políticas 

adotadas para o setor no país, principalmente nas duas últimas décadas. 

 

 

2.1  CONCEITUAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

 

 

O turismo é considerado uma atividade recente, pois suas primeiras 

definições surgiram apenas no início do século XX. Devido a sua relativa juventude 

juntamente ao seu caráter multidisciplinar, visto que seu desenvolvimento conta com 

a participação de muitos setores da economia, pode-se afirmar que suas definições 

nem sempre foram claras e homogêneas em relação à conceituação da atividade.  

A fim de criar um marco conceitual para favorecer a melhor compreensão do 

fenômeno turístico, foi estabelecida, na Conferência de Ottawa (1991), a definição 

adotada pela Organização Mundial do Turismo (OMT), como: 
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O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas 
viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um 
período consecutivo, inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou 
outros. (OMT, 2001, p.3) 

 

Tal conceito foi elaborado com objetivo de criar uma base homogênea de 

elementos, para que as organizações governamentais e empresas de Turismo 

pudessem estudar e comparar melhor os dados e as estatísticas do fenômeno 

turístico (BENI, 2006). 

Segundo a OMT(2001), essa deliberação adotada oficialmente pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) e publicada pela OMT, tinha como outros 

objetivos: 

 

� Permitir a valorização mais justa da contribuição do turismo aos fluxos 

comerciais e internacionais, a partir de estudos analíticos que demonstrassem 

e provassem a real contribuição da atividade turística para as regiões, por 

meio do aumento da renda e qualidade de vida. 

� Proporcionar dados turísticos mais confiáveis e diretos aos profissionais do 

setor, governos etc. para melhorar seus conhecimentos sobre os produtos ou 

serviços turísticos e as condições do mercado, para que pudessem, 

consequentemente, atuar. A padronização dos dados e estatísticas 

relacionadas à atividade permite aos profissionais uma análise mais clara e 

real do setor. Esse fato facilita a atuação dos profissionais e 

consequentemente permitem uma promoção mais correta e sustentável do 

turismo. 

A atividade turística é formada por uma complexa rede de elementos de 

variadas naturezas. Todos esses elementos juntos formam o chamado sistema 

turístico. Segundo a OMT(2001) esses fatores se distinguem em quatro elementos 

básicos: demanda, oferta, espaço geográfico e operadores de mercado. 

 A demanda é formada por um conjunto de consumidores ou possíveis 

consumidores, dos bens e serviços turísticos. Existem três tipos de consumidores no 
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turismo: viajantes, visitantes e turistas. Estes com características e motivações 

diferentes entre si (Figura 1).  

Enquanto o viajante é definido como qualquer pessoa que viaje entre dois ou 

mais países ou entre duas ou mais localidades em seu país de residência habitual, o 

visitante pode ser definido como todos os tipos de viajantes relacionados ao turismo. 

Por fim, o turista como passageiro que permanece uma noite, pelo menos, em um 

meio de alojamento coletivo ou privado do país ou cidade visitada. 

 

 

Figura 1 - Diferentes tipos de consumidores no Turismo 
Fonte: OMT, 2001 
 
 

Há ainda outra categoria dentro da demanda turística, conforme a Secretaria 

de Estado de Comércio, Turismo e de Pequena Empresas (1993-1996) citado pela 

OMT (2001), que são os excursionistas, definidos como os viajantes que não 

pernoitam em alojamento coletivo ou privado da região visitada.  

Para muitos estudiosos do fenômeno turístico, além de fatores econômicos 

existem os psicológicos que influenciam a demanda turística na escolha por 

destinos. Segundo Ryan (1991) citado por Page (2001), as principais razões para 

explicar o porquê de as pessoas viajarem para determinados destinos turísticos em 

suas férias são: desejo de escapar de um ambiente comum ou da rotina, quando as 

pessoas procuram por lugares diferentes do seu habitual; busca por relaxamento e 

recuperação, principalmente em destinos que oferecem meios de hospedagem que 

apresentem este tipo de serviço; oportunidade para diversão; fortalecimento de laços 

de família; prestígio, pois de acordo com o lugar escolhido pode-se fazer com que se 
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avance socialmente no grupo; interação social; oportunidades educacionais 

principalmente através do intercâmbio cultural; realização de desejos e compras. 

Conhecer o perfil e a motivação dos visitantes é importante, pois favorece a 

compreensão dos desejos destes turistas. Esta compreensão permite a esses 

órgãos prepararem melhor seus produtos para consumo, o que favorece a uma 

prestação de serviço de melhor qualidade consequentemente maior satisfação dos 

visitantes, tornando a experiência turística uma experiência de alta qualidade. 

Para uma análise mais completa da atividade turística é necessário, além do 

estudo da demanda, o estudo da oferta turística. A oferta é definida por Lage e 

Milone (2000, p.89) como: “a quantidade de bens e serviços (...) colocados à 

disposição dos viajantes pelas várias empresas que atuam na área.” A oferta 

turística pode também ter uso não turístico, quando também é utilizado pelos 

residentes da localidade. 

A OMT (1996), utiliza como base para identificar as diferentes categorias de 

oferta no turismo, os gastos dos turistas efetuados em seu deslocamento e sua 

estadia no destino. A partir dos principais gastos dos turistas identificam-se os 

principais elementos que formam a oferta: alojamento, alimentação, transporte, 

lazer, cultura, atividades esportivas e compras.  

Outro elemento básico que forma a atividade turística é o espaço geográfico. 

É nesse espaço que ocorre a experiência turística. O mesmo é formado por 

diferentes terminologias como: 

          

� Espaço turístico – segundo a OMT(2001), determinado lugar geográfico no 

qual acontece a oferta turística e de onde flui a demanda. 

� Destino turístico – segundo Bull (1994), é o país, região ou cidade para onde 

se dirigem os visitantes, tendo esse destino como principal objetivo.  

 

Pode-se perceber que o destino turístico é o local para onde se desloca o 

turista, a fim de consumir o produto turístico. Esse espaço pode ser de diferentes 
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dimensões como um núcleo turístico, município turístico ou como região turística1. 

Mas independente das dimensões, o espaço é o destino dos turistas. 

Os últimos elementos que compõem a atividade turística são os operadores 

de mercado. Esses operadores são divididos principalmente entres as agências de 

viagens e as operadoras de turismo.  Ambas são agentes que participam da 

atividade turística como intermediários entre o consumidor final (turista, demanda 

turística) e o produto turístico (bens ou serviços no destino), também podendo 

estender sua ação mediadora a outras ofertas complementares (alimentação, hotel 

etc.) 

Às agências de viagens e operadoras cabem as funções de distribuição e 

comercialização de pacotes turísticos, facilitando o consumo da oferta turística. 

Portanto as mesmas não participam diretamente da experiência turística, que fica 

ligada ao consumo do produto turístico em si (como o hotel, por exemplo) e por isso 

não podem ser consideradas parte da oferta.  

Além dos principais conceitos e das principais características, o histórico 

também é um elemento importante e necessário para facilitar a compreensão da 

atividade turística, este será analisado na próxima seção. 

 

 

2.2  HISTÓRICO DO TURISMO 

 

 

Nesta seção será apresentado um breve histórico da atividade ao longo dos 

anos, com maior ênfase no período a partir da década de 90. Além dos principais 

acontecimentos que envolveram a atividade no mundo e no Brasil nas últimas 

décadas. 

                                                 

1 O núcleo, o município e a região turística são os locais para onde se deslocam os turistas. A 
diferença principal entre eles á a abrangência e o alcance. Como por exemplo: o núcleo turístico (uma 
unidade menor ,pode ser um parque temático), o município turístico (quando a cidade como um todo 
é o principal objetivo do deslocamento , exemplo Rio de Janeiro) e a região turística (normalmente 
formado por um conjunto de cidades turísticas  que apresentem uma identidade comum,como a 
Costa Verde, no estado do Rio de Janeiro). 
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Segundo LICKORISH, JENKINS (2000) (apud EDRA, 2005) o 

desenvolvimento do turismo pode ser divido em quatro estágios: 

 

1° Estágio: Os primórdios  

 

Denominado também como Turismo Pré-Histórico, ocorreu no período 

compreendido entre a era medieval e início do século XVll. Foi marcado pelo uso do 

cavalo como meio de transporte usado pelos viajantes. Nesse período, a atividade 

turística pouco se desenvolveu devido à precariedade no sistema de transporte. 

 

2° Estágio: A era das ferrovias  

 

Nesta fase, ocorrida entre os séculos XVIII e XX, houve uma expansão da 

atividade, pois com o aprimoramento das ferrovias, os turistas utilizavam os trens 

para se deslocarem em suas viagens. Em 1841, Thomas Cook promoveu a primeira 

viagem operada por uma Agência de Turismo, quando fretou um trem para 500 

pessoas, em uma viagem pela Inglaterra. 

 

3° Estágio: Entre guerras  

 

Ocorrido nos anos compreendidos entre as duas guerras mundiais, esse 

período foi marcado por uma maior mobilidade da população devido ao 

desenvolvimento dos automóveis e dos ônibus. Junto ao desenvolvimento dos meios 

de transportes terrestres e dos rodoviários, o turismo se tornou uma atividade mais 

acessível a uma maior parte da população. Por este fato, os autores definem esta 

época como “ensaio do turismo” que sofreu uma pequena desaceleração no 

crescimento devido à recessão causada pelas guerras. Porém, ao mesmo tempo, as 

agências e operadoras de turismo já se reuniam em conferências a fim de 

promoverem a atividade. 
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4º Estágio: A “decolagem” do turismo 

 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, as tecnologias desenvolvidas para a 

guerra foram aproveitadas para outros setores da economia. Estas novas 

tecnologias favoreceram grande aperfeiçoamento na indústria, que resultaram no 

desenvolvimento econômico dos países, promovendo aumento na geração de 

riqueza, de renda e de tempo livre das populações. Tais melhorias no nível de vida 

dos cidadãos dos países desenvolvidos permitiram maiores investimentos em lazer. 

As viagens passaram a ser realizadas com mais conforto, de forma mais segura e 

rápida, devido ao desenvolvimento do transporte aéreo que se tornava mais 

acessível a uma parcela maior da população. 

 A partir da década de 1950 até os anos 1980, o número de viagens 

internacionais aproximadamente duplicou a cada dez anos. É importante destacar 

que durante esse período a demanda para todos os tipos de bens e serviços 

apresentou um crescimento contínuo devido à nova perspectiva mundial de 

internacionalização das economias (OMT, 2001). 

A década de 1980 foi marcada pelo amadurecimento da atividade, 

caracterizado por um crescimento mais lento da demanda e por grande quantidade 

de oferta. Neste período o aumento médio das entradas de turistas internacionais foi 

de aproximadamente 4,5% ao ano (OMT,2001), enquanto que nas décadas 

anteriores o aumento era de aproximadamente 7% ao ano. 

 Na década de 1990 o turismo continuava sendo importante fonte de divisas 

para os países desenvolvidos. Além da Europa, os EUA e o Canadá são as regiões 

que mais receberam e enviaram turistas no mundo, pois possuem economias fortes 

e um nível de desenvolvimento humano que permite que suas populações tenham 

mais renda disponível e mais tempo livre para dedicar a atividades de lazer como o 

turismo (Tabela1). 

Neste período, o turismo internacional não demonstrou clara tendência em 

relação ao seu crescimento. Nos anos de 1991 e 1993, registrou-se queda nas 

taxas, devido à influencia da recessão econômica causada pela Guerra do Golfo 

(EDRA,2005). De um modo geral apresentou um crescimento quase ininterrupto ao 

longo do tempo, aumentando em época de crescimento econômico, moderando em 
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tempos de recessão e se recuperando rapidamente após períodos de crises 

econômicas. Pode-se afirmar, portanto que a atividade turística é influenciada pela 

economia (OMT, 2001).  

A somente a partir dos anos 1990, o turismo obteve um maior 

reconhecimento de seu valor econômico, por parte de organismos internacionais e 

por parte dos governos dos países, reconhecido como uma atividade geradora de 

rendas e riquezas. Com isso se desenvolveram novos estudos e técnicas a fim de 

entender e explorar o turismo de forma mais consciente. Para embasar as novas 

diretrizes a serem seguidas por todos os países, objetivando a promoção de um 

turismo mais sustentável, em 1999, a Assembléia Geral da OMT, aprovou o Código 

Mundial de Ética para o Turismo.  Essas normas foram criadas para prevenir 

possíveis excessos na execução da atividade, como a super exploração de recursos 

naturais, a fim de favorecer a construção do Turismo mais responsável (OMT, 2009). 

O século XXI está sendo marcado, por inúmeras tentativas de promoção do 

desenvolvimento sustentável do Turismo. por meio da gestão responsável dos 

recursos naturais e culturais, do uso consciente da infraestrutura e das instalações 

turísticas a fim de minimizar os efeitos negativos que o desenvolvimento da atividade 

pode causar.  

Em 2002, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu este ano 

como o Ano Internacional do Ecoturismo. Neste período, a OMT e a ONU 

convocaram o Encontro Mundial do Ecoturismo, em Quebec, no qual foi 

estabelecida a Declaração de Quebec que constituiu um marco para o 

reconhecimento da contribuição do Turismo para a concretização dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) 2. Particularmente em relação à redução da 

pobreza, da conservação ambiental e da criação de oportunidades para as mulheres 

e para os jovens (Revista Anual da OMT, 2009). 

                                                 

2 Em setembro de 2000, na Cúpula do Milênio promovida pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), os líderes das grandes potências mundiais e os chefes de Estado de 189 países, entre eles o 
Brasil, discutiram a gravidade do estado social de muitos países do mundo e definiram oito objetivos 
que apontam para ações em áreas prioritárias para a superação da pobreza. Tais objetivos, 
chamados de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, apresentam metas detalhadas em 
indicadores, que devem ser alcançadas, em sua maioria, até 2015. 
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Tabela 1 – Principais destinos em função de entradas de divisas internacionais em 
milhões, em dólar 

 

Fonte: Organização Mundial do Turismo 
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Neste mesmo contexto, no ano de 2007, a OMT junto a outras instituições 

da ONU, promoveu a Primeira Conferência Internacional sobre Mudanças Climáticas 

e Turismo. Este encontro foi responsável pela discussão e apresentação de medidas 

para enfrentar e minimizar as mudanças climáticas que comprometem a realização 

do turismo e prejudicam o mundo.  

Já no ano de 2008, partir da crise econômica que atingiu e prejudicou a 

economia de grande parte dos países, a preocupação se voltou para os possíveis 

efeitos que esta crise causaria na atividade. Neste mesmo ano, a OMT encomendou 

o estudo Global Imbalances and Structural Change in World Tourism, no qual 

afirmava que a demanda do turismo internacional experimentaria uma pequena 

desaceleração no ano de 2009, devido à situação econômica mundial. 

A diferença entre esta desaceleração e crises anteriores, é que pela primeira 

vez, as consequências foram em escala mundial e afetaram tanto os destinos 

emergentes como os destinos consolidados. Por isso se especulava que a 

recuperação dos países fosse mais lenta. Isso devido ao fato de os consumidores, 

frente às incertezas, terem uma tendência a economizar e cortar gastos. 

Este estudo afirmava que a recuperação do setor turístico ocorreria somente 

após a recuperação econômica dos países, já que o turismo depende fortemente 

das condições econômicas. Esta crise já se refletiu nas cifras da OMT em 2008, que 

comparadas aos números de 2007, apresentaram um decréscimo nas chegadas do 

turismo internacional (OMT, 2009). 

Para o ano de 2009, era previsto que os números do turismo ficassem 

estacionados ou até mesmo que ocorresse ligeira diminuição. Mesmo assim 

comparados a outros setores da economia como o da construção ou da indústria 

automotiva, por exemplo, o turismo apresentou maior resistência à conturbada 

situação econômica (OMT, 2009) 

Como já ocorre, frente a situações de crise, a OMT em sua revista anual, 

divulga resultados de estudos que antecipam prováveis tendências sobre a atividade 

turística em curto e médio prazo. As tendências previstas para o ano de 2009, são 

apresentadas a seguir: 
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� Freqüência maior de deslocamentos para destinos mais próximos ao local de 

residência habitual dos turistas, incluindo o aumento do turismo interno. 

� Afirma que alguns tipos específicos de segmentos como as visitas a amigos 

e familiares, viajantes assíduos ou viajantes independentes, tenham maior 

capacidade de recuperação quando comparados com outros; 

� Antecipa também que a duração da estadia e os gastos experimentarão  

redução maior, que propriamente a redução do volume total de viagens; 

� Boa rentabilidade e taxa de câmbio favorável para os destinos, pois o preço 

passará a ser um fator decisivo na escolha dos mesmos; 

� Manutenção de vantagem competitiva, pois as empresas deverão concentrar 

seus esforços em cortar gastos; 

� Colaboração entre os setores público e privado dos países para tentar 

minimizar os efeitos negativos da crise e garantir um pleno desenvolvimento 

da atividade. 

Segundo o estudo Barómetro OMT Del Turismo Mundial de junho de 2009, 

responsável por divulgar as estatísticas para a atividade no ano, afirma que no 

período de janeiro a abril deste ano houve uma queda de 8% nas chegadas do 

turismo internacional no mundo seguindo a tendência desde o segundo semestre de 

2008(Figura 2). As regiões mais afetadas do mundo foram a Europa com queda de 

10% e o Oriente Médio com queda de 18%, já na África não foi observada esta 

tendência, pelo contrário, diferente do que ocorreu no mundo inteiro houve um 

incremento das taxas com aumento de 5% comparadas com o ano anterior. 

A aviação comercial também registrou queda nas taxas de transporte de 

passageiros que chegou a 8% menos quando comparadas a 2008. Além disso, o 

coeficiente de ocupação das aeronaves deste ano foi de 72%, taxa que em 2008 foi 

de 76%. 

Juntamente à crise econômica que teve início em 2008 um outro fator 

prejudicou ainda mais as viagens em todo o mundo: a aparição de uma nova 

doença que atingiu inúmeros paises, a gripe A (H1N1). 
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Figura 2 - Chegadas de turistas internacionais, evolução mensal no mundo 
Fonte:OMT, 2009 
 
 

Em termos absolutos o número de chegadas de turistas internacionais foi de 

500 milhões em todo o mundo nos sete primeiros meses de 2009. Comparado ao 

mesmo período do ano passado este número foi de 540 milhões, as chegadas de 

2009 estão nos níveis dos anos de 2007 e 2006 (OMT, 2009).  

Ainda segundo este estudo publicado pela OMT estes resultados se referem 

unicamente às chegadas internacionais. Os mercados internos muito importantes 

para diferentes destinos poderiam registrar resultados comparativamente melhores, 

mas ainda assim não compensariam as perdas nos mercados internacionais. 

Para os próximos meses e para o próximo ano há ainda certa incerteza por 

parte dos órgãos de turismo a respeito de como se comportará o mercado após 

essas quedas nas taxas de crescimento. Os dados de julho e agosto indicam que 

há uma relativa melhora nestes meses comparados aos seis primeiros meses do 

ano. Outros indicadores do setor aéreo e do setor de hotelaria corroboram com esta 

tendência de alta. Como afirma o atual Secretario Geral da OMT, Taleb Rifai em 

dois de outubro de 2009: 

 
 

Juntamente aos dados e perspectivas econômicas mais recentes que 
indicam que a economia mundial pode estar começando a emergir de sua 
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pior recessão desde o período posterior ao da Segunda Guerra Mundial, 
também há sinais de que o turismo esteja recuperando a confiança e de 
que haja aumento da demanda tanto em viagens a negócio como nas 
viagens a lazer.(OMT, 2009) 

 

 

2.3   PRINCIPAIS REGIÕES EMISSORAS E RECEPTORAS  

 

 

A importância econômica do Turismo não é igual em todas as regiões do 

mundo, uma vez que o grau de desenvolvimento da atividade não seguiu o mesmo 

ritmo de crescimento em todas elas. Este fato se deve principalmente a incidência 

de certos fatores, como destacados a seguir pela Secretaria Geral de Turismo, 

em1990: 

� Grau de desenvolvimento e crescimento econômico; 

� Renda disponível da população; 

� Costumes e crenças religiosas; 

� Nível geral de educação; 

� Grau de desenvolvimento tecnológico; 

 

A partir da observação dos fatores mencionados acima, pode-se perceber 

que os mesmo se encontram interligados. Como por exemplo, quanto maior o grau 

de desenvolvimento econômico da região, maior o aprimoramento tecnológico, mais 

desenvolvido é este país e consequentemente a população terá maior renda e mais 

tempo livre podendo se dedicar mais a atividades de recreação e lazer como o 

turismo. Com análise destes indicadores, verifica-se que provavelmente os fluxos 

turísticos cresceram principalmente nos países desenvolvidos. 

Os países que mais se destacam em relação ao fluxo de turistas, tanto em 

relação ao turismo receptor quanto ao turismo emissor, são os países da Europa. É 

importante ressaltar que a Europa é a região que mais gerou viagens internacionais 

no mundo e que a maioria das entradas internacionais na Europa foi realizada pelos 

próprios países europeus. A Organização Mundial de Turismo (OMT, 2001) citando 

Atlés(1993),  citou os principais fatores que justificam o porquê do continente 

europeu ser a região onde mais se desenvolveu o turismo no mundo: 
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� São países com extensão geográfica reduzida e próximos entre si que facilita 

o deslocamento, mas que possuem aspectos culturais, geográficos e 

climáticos muito diferentes o que justifica o interesse pelo conhecimento 

destes destinos; 

� Condições econômicas favoráveis, já que grande parte dos países tem a 

população com elevada renda disponível e consequentemente gastam mais 

em atividades de lazer; 

� Condições sócio-demográficas favoráveis: maior tempo disponível, maior 

nível de educação, maior acesso a informação; 

� Alta capacidade de mobilidade pessoal, pois grande parte dos paises possui 

alta qualidade no desenvolvimento dos transportes o que torna o acesso a 

esses países muito mais fácil aliado a pequena distância entre eles;  

As três seções do capítulo dois, apresentadas ao longo do trabalho visavam 

estabelecer uma introdução geral da atividade turística, no mundo com ênfase 

nas duas últimas décadas. A próxima seção abordará como se deu o 

desenvolvimento da atividade no Brasil.  

 

 

2.4 TURISMO NO BRASIL 

 

 

Nesta seção será feito um breve histórico das principais políticas adotadas 

ao longo do desenvolvimento do turismo no Brasil, com ênfase nas medidas 

implementadas a partir da década de 90. No qual serão explicados e analisados o 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo (1994-2002) e os Planos 

Nacionais de Turismo (2003-2007) e (2007-2010) com objetivo de compreender 

como ocorreu a evolução da atividade ao longo dos anos no país. 
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2.4.1 Período até 1995 

 

A década de 1930 foi o primeiro marco para a atividade turística no Brasil. 

Nela foi criada a Divisão de Turismo, setor do Departamento de Imprensa e 

Propaganda, vinculado à Presidência da República, cuja principal atribuição era a 

fiscalização das atividades relativas às agências de viagens (CARVALHO,2000). Por 

estar submetida ao departamento de publicidade, a atividade turística nesta época 

contava com um grande instrumento de divulgação. Durante este período foi 

inaugurada a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a primeira grande marca 

para o Turismo no Brasil. A criação deste monumento tornou a cidade do Rio de 

Janeiro e consequentemente o Brasil novos destinos turísticos para o mercado 

internacional. 

Ao longo do Plano de Metas (1956-1961) do governo de Juscelino 

Kubitschek , foi criada a Comissão Brasileira de Turismo (Combratur- 1958), que 

caberia a função de coordenar, planejar e supervisionar a execução da Política para 

o turismo. Porém a mesma foi extinta em 1962 sem conseguir atingir seus objetivos. 

Mesmo extinta antes que pudesse exercer suas funções, somente a idealização de 

suas diretrizes já mostrava um novo direcionamento das políticas públicas que antes 

eram voltadas para as agências de viagem e agora se direcionavam para a 

ampliação e modernização do parque hoteleiro do país (CRUZ apud CARVALHO, 

2000). 

Neste período, o turismo não recebia referência na agenda governamental 

nem como política regional nem como política urbana. Isto é justificado por 

Steinberger (1998), pelo fato de que as políticas entre os anos de 1962 e 1985 eram 

na verdade, “pseudopolíticas” e por isso jamais foram implementadas. 

Cruz (2000) periodiza as políticas adotadas para o Turismo no Brasil, em 

etapas. A primeira que começa na década de 30 e vai até o ano de 1955, que foi 

abordada anteriormente no trabalho, outra etapa que começa com o Decreto – lei 

55/66 e vai até o ano de 1991,quando começa o terceiro período com a Lei 8.181, 

de 28 de março de 1991, editada durante o governo Collor, que reestruturou a 

Embratur. 
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Este Decreto – lei 55/66 que marcou o começo do segundo período na 

história das políticas para a atividade, estabeleceu pela primeira vez o termo 

“Política Nacional de Turismo” que é definida por Carvalho (2000) como: “o conjunto 

de diretrizes e normas integradas em um planejamento de todos os aspectos ligados 

ao desenvolvimento do turismo e seu equacionamento como fonte de renda 

nacional”. Nenhum dos demais Planos e Programas governamentais anteriores a 

este período trataram o turismo como uma atividade estratégica de desenvolvimento 

econômico como este o fez. Neste ano também foram criados o Conselho Nacional 

de Turismo (CNTur) e a então Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), que 

segundo Melo et al. (2008) na época de sua criação seu objetivo “era o de fomentar 

a atividade turística  criando condições para a geração de emprego, renda e 

desenvolvimento em todo país.”  

Segundo (EDRA, 2005), somente após dez anos de criação da Embratur, 

em 1976, é que se eecutou a primeira política de Turismo no país, após a segunda 

reunião do Sistema Nacional de Turismo que consiste no conjunto de órgãos criados 

com o objetivo de planejar e coordenar a execução da Política Nacional de Turismo. 

Os principais tópicos adotados pela medida na época foram: 

 

� Proteção ao patrimônio natural; 

� Divulgação e promoção dos valores culturais; 

� Incentivo ao turismo interno (com construção de meios de hospedagem mais 

simples e redução do custo das viagens internas); 

� Estímulo do exterior para o Brasil; 

� Promoção; 

� Recursos humanos; 

� Apoio à entrada de divisas, à hotelaria e às agências de viagem. 

A partir dos tópicos listados acima se pode perceber que o principal objetivo 

da nova política adotada era a de promover o Brasil no exterior por meio da 

valorização e exploração dos valores culturais brasileiros, mas ao mesmo tempo 

defendendo a preservação dos recursos naturais. Além do incentivo do turismo 

interno por meio do barateamento das viagens e dos meios de hospedagem. 
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Neste segundo período também ocorreu um fato que jamais ocorrera na 

história brasileira. A Constituição Federal de 1988 contemplou o turismo pela 

primeira vez no artigo 180. Nesse artigo, lê-se que “a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de 

desenvolvimento social e econômico”. (FERRAZ,1992 apud  CARVALHO, 2000) 

Fica claro neste trecho extraído da Constituição a nova posição adotada pelo 

então governo e o crescente reconhecimento da importância da atividade no país e 

a co-responsabilidade das três esferas de governo na promoção do turismo e no 

incentivo ao setor, apontando para a descentralização das políticas de turismo. 

Segundo Carvalho apud Cruz (2000), “a política nacional de turismo, nesse período, 

acabou restringindo-se a uma política de incentivos financeiros e fiscais, 

especialmente direcionados para o setor hoteleiro”. 

O terceiro período definido por Cruz (2000) tem início com a Lei 8.181, de 28 

de março de 1991, que reestruturou a Embratur, agora denominada Instituto 

Brasileiro de Turismo. No ano de 1992, com o Decreto 448 de 14 de fevereiro de 

1992, estabeleceu como finalidade da Política Nacional de Turismo “o 

desenvolvimento do turismo e seu equacionamento como fonte de renda nacional.”   

Na tabela 2 se apresentam os dados estatísticos sobre o turismo receptivo 

no Brasil desde a década de 1960 até os anos 2000, quando a Embratur passou a 

ser responsável pelo desenvolvimento do turismo no país. Pode-se verificar que o 

turismo cresceu até 1980, decresceu até 1982 e voltou a crescer em 1983, 

mantendo-se em ascensão até 1986, ano de grande importância para o turismo 

brasileiro devido à escalada terrorista na Europa no início do ano e à explosão do 

reator nuclear de Chernobyl. Entretanto, a partir desse ano, o fluxo começou a 

diminuir. Houve progressiva deteriorização da infraestrutura somado ao descrédito 

político do País no exterior durante o governo José Sarney. E, por fim, repercussões 

negativas na mídia internacional causadas pelas crescentes taxas de violência que 

cidades como Rio de Janeiro e algumas cidades do Nordeste apresentaram no final 

dos anos 1980, que refletiram diretamente no total de turistas estrangeiros no Brasil, 

já que são os principais destinos de entrada destes turistas no país. 
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Tabela 2: Turismo receptivo no Brasil 
 

Ano Turistas que vieram ao Brasil 

1990 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1.091.067 

290.079 
321.454 
249.900 
287.926 
342.961 
399.127 
480.267 
517.967 
555.967 
634.595 
784.316 

1.081.799 
1.625.422 
1.357.879 
1.146.681 
1.420.481 
1.595.726 
1.735.982 
1.934.091 
1.929.053 
1.742.939 
1.402.897 

1991 1.228.178 
1992 1.692.078 
1993 1.641.138 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004
2005 
2006
2007 

1.853.301 
1.991.410 
2.665.508 
2.849.750 
4.818.084 
5.107.169 
5.313.463 
4.772.575 
3.783.400 
4.090.590 
4.793.703 
5.368.170 
6.368.170 
5.018.991 

            Fonte: Anuário Estatístico Embratur 2008. 

   

A partir da década de 90, iniciou-se no Brasil uma nova forma de 

planejamento da atividade turística, agora baseada na proposta da OMT(2001). Esta 

proposta defendia a idéia de que o turismo ocorre efetivamente nos destinos, ou 

melhor, nos municípios, e que são seus moradores os verdadeiros conhecedores 

das potencialidades dos locais onde residem. Com isso a Embratur começou a 

repassar as diretrizes de desenvolvimento diretamente às prefeituras com base na 

participação da comunidade e na formação de conselhos, o que norteou a estrutura 

política para o turismo durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (Silveira et 

al., 2006). 
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2.4.2  Período de 1995 a 2002 

 

 

Neste período, as tomadas de decisão eram realizadas a partir da esfera 

Municipal para a esfera Federal, ao invés do que acontecia anteriormente quando as 

decisões eram tomadas do nível Federal para o nível Municipal. Outra característica 

desta forma de organizar o turismo foi a efetiva participação da comunidade em todo 

processo da realização do turismo, desde seu planejamento até sua execução. O 

fato de a população residente participar de todo o processo é muito importante já 

que o maior objetivo do consumo turístico é o espaço, que é ocupado pela 

comunidade.  

Ainda conforme Silveira et al.,2006, a estrutura do turismo  e 

conseqüentemente das políticas públicas para o setor  no Brasil, passa a ter a 

seguinte configuração representada na figura 3: 

 
Figura 3 – Nova hierarquia nas tomadas de decisão na atividade turística no Brasil 
Fonte:Silveira et al (2006) 
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O fluxo das políticas transferido diretamente do órgão oficial de turismo para 

as prefeituras diminuía as possibilidades de interrupções do processo. Desta 

maneira os órgãos estaduais passaram a ser parceiros e deixaram de ser 

representantes das políticas dos órgãos federais nos estados.  Assim o processo de 

municipalização ganhou forças e marcou uma nova fase do Turismo no Brasil 

influenciando a Política Nacional de Turismo na gestão seguinte. 

A partir de 1995, o turismo no Brasil passou a ser considerado pelo governo 

como setor estratégico capaz de gerar renda e emprego. Em 1996, sob a 

responsabilidade do Ministério da Indústria, Comércio e do Turismo e da Embratur, 

foi implementada a Política Nacional de Turismo, criada para complementar as 

estratégias gerais estabelecidas no Plano Plurianual de investimentos 1996-1999. A 

partir de 1996, o Programa Nacional de Municipalização do Turismo passou a contar 

com recursos progressivos, experimentando um alto crescimento (tabela 3), 

demonstrando assim sua importância estratégica para o então governo. 

 

                                           Tabela 3 : Recursos obtidos, PNMT. 

ANO RECURSOS EM R$ 

1995 Inexistente 

1996 100 mil 

1997 300 mil 

1998 600 mil 

1999 1 milhão 

2000/2001* 10 milhões 

2001/2002* 12 milhões 

 

Inclusão do PNMT no Plano Plurianual de Ação do Governo Federal 
Fonte: Embratur 
 

 

 O PNMT tinha como objetivo geral fomentar o desenvolvimento turístico dos 

municípios com base na sustentabilidade política, econômica, ambiental, cultural e 

social. O princípio norteador do PNMT foi a descentralização das ações por meio da 

municipalização, visando: 
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fortalecer o Poder Público Municipal para que, em conjunto com as 
instituições privadas e os representantes da comunidade, assumisse a co-
responsabilidade e fosse partícipe da definição e da gestão das políticas, 
dos programas e das ações locais voltadas para o desenvolvimento do 
turismo sustentável (EMBRATUR apud SILVEIRA, 2000). 

 

 

Segundo Edra, (2005), o desenvolvimento do PNMT foi estruturado em cinco 

princípios, para basear as principais estratégias de gestão da atividade turística: 

 

� Descentralização 

Transferência das decisões políticas para os governos locais sem a perda da 

realidade global, com incentivo aos diversos segmentos locais a se organizarem. 

� Sustentabilidade3 

Difusão da idéia de que o turismo deveria promover o desenvolvimento 

sustentável das localidades onde fosse implantado. 

� Parcerias 

Estímulo ao estabelecimento de parcerias entre os setores organizados da 

comunidade local e instituições que pudessem contribuir para o desenvolvimento de 

qualidade do turismo. Principalmente visando à melhoria quanto às condições físicas 

de acessibilidade, comunicação, meios de hospedagem, alimentação, infraestrutura 

etc. 

� Mobilização 

Promoção de ações visando o envolvimento das comunidades na solução de 

possíveis problemas relativos a manutenção da atividade. 

� Capacitação 

Condução de oficinas com enfoque participativo visando a capacitação e 

formação de agentes. O objetivo era promover maior compromisso e envolvimento 

de seus integrantes através da valorização da contribuição de cada participante e do 

compartilhamento das responsabilidades.  

                                                 
3 “Aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações 
futuras atenderem às suas próprias necessidades.” (ONU, 1992) 
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A partir das estratégias listadas acima se pode notar que este plano tinha 

como um de seus objetivos conscientizar e sensibilizar a sociedade para a 

importância do turismo como instrumento de crescimento econômico com a geração 

de emprego, melhoria na qualidade de vida da população e da preservação de seu 

patrimônio natural e cultural; 

Além disso, este plano visava a qualidade do desenvolvimento do turismo 

nas regiões. Para isso, disponibilizava aos municípios brasileiros com potencial 

turístico as condições técnicas, organizacionais e gerenciais para o desenvolvimento 

das atividades. Estimulava também o fortalecimento das relações dos diferentes 

níveis do planejamento do Poder Público com a iniciativa privada, visando o 

estabelecimento de parcerias para discutir os problemas e buscar soluções junto à 

comunidade em benefício da atividade turística.  

Abaixo seguem os principais resultados do Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo, 1994 a 1998, conforme mencionado por EDRA (2005):  

� US$ 38 bilhões de faturamento direto e indireto; 

� US$ 7 bilhões de impostos diretos e indiretos gerados; 

�  5 milhões de empregos; 

� 4,8 milhões de turistas estrangeiros; 

� 38,2 milhões de turistas domésticos; 

� U$ 3,6 bilhões de ingressos em divisas; 

�  US$ 13,2 bilhões de receitas geradas pelo turismo interno; 

� 240 municípios engajados no PNMT; 

� US$ 6 bilhões em novos empreendimentos privados até 2002; 

� O Brasil subiu do 43º lugar (1994) para o 29º (1998) no ranking da OMT de 

países mais visitados do mundo, 

�  O número de passageiros que desembarcou nos aeroportos nacionais 

passou de 13 para 26 milhões de passageiros por ano. 
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2.4.3  Plano Nacional de Turismo 2003 a 2007 

 

 

Ao longo dos anos na história do Brasil, se pôde verificar a descontinuidade 

de políticas e de ações governamentais que coincidiram com as mudanças de poder 

nos governos. Quando ocorrem mudanças de políticos, normalmente os projetos 

implementados por eles não são continuados pelos novos que assumem o cargo. 

Esta característica também esteve presente no decorrer do desenvolvimento da 

atividade turística no país.  

Em 2003, com o início do mandato do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, o 

PNMT que já existia há oito anos, coincidindo com os mandados do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, foi finalizado. Porém diferente do que acontecia 

anteriormente, tal mudança não se tratou de uma descontinuidade do plano anterior. 

O que ocorreu foi um replanejamento e uma reestruturação, para adequação das 

falhas e melhora dos resultados. 

As metas do PNMT, no que se refere a tornar todos os municípios 

envolvidos em destinos turísticos, não foram atingidas. Todo o restante do processo 

era realizado com sucesso, porém quando se chegava a esta etapa, dificuldades 

eram encontradas.  Isso porque muitos municípios não possuíam atrativos que 

justificassem o deslocamento dos viajantes até essas localidades. Muitas vezes, 

municípios vizinhos, viviam realidades diferentes. Percebeu-se então que era 

necessário o trabalho em conjunto destes locais, no que diz respeito principalmente  

a divulgação para a realização e desenvolvimento da atividade turística nos 

mesmos. 

Foi criado assim o Plano Nacional de Turismo, que de acordo com Edra 

(2005), tinha função de contemplar as diversidades regionais, por meio da geração 

de produtos marcados pela brasilidade, favorecendo a expansão do mercado interno 

e a inserção do país no cenário mundial do turismo. 

Outro fato a se destacar neste período foi a criação do Ministério do Turismo 

em 2003, que até então existia apenas dentro de outros ministérios. Tal medida 

concretizou a importância e o status da atividade turística para o então governo, o 

que jamais ocorrera na história do Brasil. Logo após a criação do Ministério, o novo 
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governo implementou o novo Plano Nacional de Turismo (2003-2007), 

reconhecendo a importância do turismo principalmente no plano econômico, por sua 

capacidade de dinamizar diversos setores produtivos, gerar renda e emprego.  

Em 2004, a nova Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, lançou o 

Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil que funcionou como 

instrumento de execução das novas políticas. Apresentou ao país uma nova 

perspectiva para o turismo brasileiro por meio da gestão descentralizada, 

estruturada na flexibilidade, articulação e mobilização. Esta nova forma do turismo 

tinha como principal medida a desconcentração da oferta turística brasileira, 

localizada principalmente no litoral, levando a oferta também para o interior do país. 

Seus principais objetivos eram:  

� dar qualidade ao produto turístico com o governo regulamentando, 

normatizando e fiscalizando os segmentos e a atividade e orientando a 

formação profissional na área ;  

� diversificar a oferta turística se baseando na  pluralidade cultural e 

diferenças regionais brasileiras,  estruturando produtos em todos os 

estados e no Distrito Federal; 

� estruturar os destinos turísticos com a melhora na qualidade de vida 

nas cidades turísticas, criando condições para implantação de novos 

equipamentos turísticos e facilitando o acesso do fluxo de turistas;  

� ampliar e qualificar o consumo do produto turístico no mercado 

nacional e aumentar a competitividade do país no mercado 

internacional, promovendo o Brasil nos grandes e principais emissores 

internacionais e no mercado sul-americano, fortalecendo o segmento 

de negócios no país captando assim um número cada vez maior de 

eventos para o Brasil.  

 

A partir deste período, com a criação do Ministério do Turismo, a função da 

Embratur passou a ser a de cuidar da promoção do país no exterior, além de 

elaborar pesquisas e estudos sobre a atividade, avaliar o impacto do turismo na 

economia nacional e também formatar os novos produtos e roteiros turísticos.  
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A regionalização é a marca atual do turismo brasileiro e devido a esta 

política o setor nunca esteve tão fortalecido estruturalmente, tanto que este plano 

está presente no Plano de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, o PAC, 

para o período de 2007 a 2010. Tal fato reafirma a força institucional da atividade. 

Porém por outro lado, este grande incremento no crescimento juntamente ao 

incentivo dos planos e políticas em garantir grandes metas quantitativas é utilizar 

políticas de fomento, o que para Hall apud Henz (2001), não significam 

planejamento, pois o fomento não foca o desenvolvimento a longo prazo e sim à 

massificação do turismo, estimulando apenas o crescimento e inibindo o 

desenvolvimento sustentável da atividade. 

Ainda segundo Henz (2009), a comprovação dos resultados de que as 

políticas de fomento não favorecem a um desenvolvimento satisfatório pode ser 

visualizada através da demanda turística. Em 2007, o Brasil recebeu cerca de 5 

milhões de turistas estrangeiros, em sua maioria argentinos representando 

aproximadamente 18% do total, seguido pelos norte americanos e portugueses. Esta 

entrada de turistas argentinos pode ser considerada como turismo de massa, pois 

em Santa Catarina do total de visitantes 80% são argentinos (EMBRATUR, 2008), 

ou seja, há a concentração de turistas em um único estado brasileiro e que não 

representa desenvolvimento e crescimento do país como um todo. 

Um dos principais resultados do plano de acordo com a EMBRATUR e o 

Ministério do Turismo foi o aumento dos gastos totais dos turistas estrangeiros no 

Brasil que cresceram em média 12,5% ao ano no total de 50% de 2003 (início do 

Plano) a 2007. Outro resultado importante a ser destacado é o número das entradas 

dos estrangeiros no Brasil que apresentaram aumento contínuo durante os anos do 

plano exceto em 2006 que houve uma pequena queda, mas que em 2007 voltou a 

aumentar. 
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2.4.4  Plano Nacional de Turismo (2007- 2010) 

 

 

Este plano posiciona o turismo como indutor de desenvolvimento, gerando 

empregos e renda no país. Transforma a atividade em importante mecanismo 

gerador de melhorias no Brasil e estabelece a valorização do mercado interno, na 

perspectiva de sua expansão e fortalecimento frente ao desenvolvimento da 

atividade. 

Além disso, o governo, por meio do Ministério do Turismo, prioriza o 

desenvolvimento do turismo, pois alega que a atividade é: 

� multiplicador do crescimento; 

� intensivo em mão-de-obra, com impactos positivos na redução da violência no 

país; 

� porta de entrada para os jovens com diferentes níveis de qualificação no 

mercado de trabalho; 

� fator de fortalecimento da identidade do povo; 

� contribuição para a paz ao integrar diferentes culturas. 

Nesta perspectiva, o PNT 2007-2010 se propõe a ser instrumento de 

planejamento e gestão com sua viabilização baseada na parceria e compromisso 

“das esferas do governo federal, estadual e municipal, bem como da iniciativa 

privada e do terceiro setor.” (MTur,2007) 

O plano também reafirma as contribuições do turismo para o Programa de 

Aceleração do Crescimento, PAC 2007/2010, alinhando suas respectivas ações. 

Como no fato de que o Programa promove o investimento em infraestrutura em todo 

o país, o que favorece de forma direta o desenvolvimento da capacidade receptiva 

do Brasil.  

Este novo plano é caracterizado como uma continuação do plano anterior 

(2003-2007), como forma de favorecer a perpetuação dos objetivos e metas já 

alcançados e evitar descontinuidade. Neste, como no anterior, o desenvolvimento do 

turismo é também pautado na preservação das diversidades regionais, 
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proporcionando a expansão do mercado interno e a efetiva inserção do país no 

cenário turístico internacional. 

Além do investimento na criação de empregos, geração de rendas e redução 

das desigualdades sociais e regionais, o plano tem como ações estratégicas a 

proteção do patrimônio histórico e cultural e geração de divisas, as quais sinalizam 

os horizontes a serem alcançados.. 

Os principais objetivos específicos do plano são: 

- Garantir a continuidade e o fortalecimento da Política Nacional de Turismo 

e da gestão descentralizada; 

- Estruturar os destinos, diversificar a oferta e dar qualidade ao produto 

turístico brasileiro; 

- Aumentar a inserção competitiva do produto turístico no mercado nacional 

e internacional e proporcionar condições favoráveis ao investimento e à expansão 

da iniciativa privada; 

- Apoiar a recuperação e a adequação da infraestrutura e dos equipamentos 

nos destinos turísticos, garantindo a acessibilidade aos portadores de necessidades 

especiais; 

- Ampliar e qualificar o mercado de trabalho nas diversas atividades que 

integram a cadeia produtiva do turismo; 

- Promover a ampliação e a diversificação do consumo do produto turístico 

no mercado nacional e no mercado internacional, incentivando o aumento da taxa de 

permanência e do gasto médio do turista; 

- Consolidar um sistema de informações turísticas que possibilite monitorar 

os impactos sociais,econômicos e ambientais da atividade,facilitando a tomada de 

decisões no setor e promovendo a utilização da tecnologia da informação como 

indutora de competitividade; 

- Desenvolver e implementar estratégias relacionadas à logística de 

transportes articulados, que viabilizem a integração de regiões e destinos turísticos e 

promovam a conexão soberana do País com o mundo. 
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O PNT 2007-2010 adota como diretrizes para o desenvolvimento do turismo 

no país, além da prática pautada pela ética nos moldes da OMT, uma expectativa de 

resultados que visa priorizar o bem-estar social por meio do turismo sustentável, o 

turismo para jovens como fator de fortalecimento da cidadania e o brasileiro como o 

principal beneficiado pelo desenvolvimento do turismo no país Moya (2008). Nessa 

linha, o turismo é entendido como: 

 

 

 

 uma importante ferramenta para o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, particularmente com relação à erradicação da 
extrema pobreza e da fome, à garantia de sustentabilidade ambiental e ao 
estabelecimento de uma parceria mundial para o desenvolvimento (MTur, 
2007, p.15). 

 

 

O plano e suas principais características foram expostos pela então Ministra 
do Turismo Marta Suplicy: 

 

 

Nos próximos quatro anos vamos melhorar a infraestrutura do destino 
nacional, definindo e preparando [...] destinos turísticos, distribuídos por 
todo o território nacional, dentro dos padrões mundiais de qualidade..O 
turismo brasileiro vai ampliar a oferta de produtos tanto para consumidores 
de baixa renda,como para a classe média e para o turista de renda 
alta.(MTur,2007)  

 

 

Elaborado em parceria com a iniciativa privada e o terceiro setor, o atual 

plano tem por objetivo promover o turismo como fator de desenvolvimento regional; 

assegurar o acesso a todas as camadas da população, inclusive de baixa renda, 

priorizando os segmentos de aposentados, jovens e trabalhadores; melhorar a 

qualificação profissional e ampliar a geração de emprego e renda. Com a melhoria 

da infraestrutura do país e o reforço na qualificação profissional, o PNT tem por meta 

organizar 65 destinos turísticos em 27 unidades da Federação, com padrões 

internacionais de mercado, para alcançar a marca histórica de 217 milhões de 

viagens internas/ano, em 2010. Em 2005, esse número foi de 139,59 milhões de 

viagens.(Mtur,2008) 
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No ano de 2008 devido a crise financeira mundial que afetou todas a 

economias do mundo, em diferentes níveis, inclusive o Brasil, muito se especulou a 

respeito de como se comportaria a atividade turística no final de 2008 e em 2009.  

Segundo Boletim Econômico do Turismo, um estudo feito pela Fundação 

Getulio Vargas e pelo Ministério do Turismo afirmou que, por um lado, a crise 

econômica mundial se comportou como um importante entrave às viagens 

internacionais de grande distância, por outro, a expectativa inicial era a de que 

proporcionaria considerável aumento do número de viagens domésticas, 

beneficiadas inclusive com a alta das cotações do dólar norte-americano nos últimos 

meses de 2008. Contudo, o agravamento da crise, a partir de meados de setembro, 

induziu a redução das viagens (motivadas por negócios ou lazer), no País, até o fim 

de 2008. 

Apesar da queda verificada nos últimos quatro meses do ano de 2008, o 

número de chegadas de turistas no Brasil durante o ano de 2008 manteve-se estável 

atingindo a marca de 5,05milhões. (EMBRATUR, 2009)  

 

 

Figura 4 – Desembarque trimestral de passageiros em vôos internacionais – 2 

trimestres de 2003 a 2009 

Fonte: Infraero, 2009 
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O trimestre abril –junho de 2009 apresentou os primeiros dados de 

recuperação (ainda que tênue) do turismo no Brasil, através dos aumento dos 

números de desembarques tanto em vôos nacionais quantos em vôos 

internacionais, quando comparados ao segundo trimestre de 2008, conforme figura 

4.  

O atual plano de turismo representa uma continuidade do PNT( 2003-2007), 

que ainda se baseia na diversificação da oferta estratificada na pluralidade da 

cultura brasileira.. Além disso, visa o entendimento entre as três esferas de governo 

por meio do trabalho em conjunto para a aplicação e desenvolvimento do turismo 

nas regiões. Um fato destacável neste plano é o alinhamento de suas ações com as 

ações do PAC (2007-2010), pois reafirma uma condição básica para a manutenção 

do turismo que é a qualidade na infraestrutura da região turística. 

Esta última seção termina o capítulo dois que tem como objetivo elucidar 

como se comporta a atividade turística no mundo e principalmente no Brasil. No 

próximo capítulo será abordado o transporte aéreo no mundo e no Brasil para que 

posteriormente, no capítulo quatro seja avaliada a relação dos dois setores no país 

ao longo da década de 1990.   
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3 TRANSPORTE AÉREO  

 

 

Este capítulo fará uma breve apresentação sobre as principais definições de 

transporte em geral, bem como os principais conceitos do transporte turístico e sua 

importância para a atividade turística. Além de apontar os principais acontecimentos 

relacionados ao transporte aéreo comercial de passageiros no mundo e apontar e 

discutir as principais políticas para o setor no Brasil a partir dos anos 90. 

 

 

3.1 TRANSPORTE X TURISMO  

 

 

Para o melhor entendimento da relação do transporte no turismo 

primeiramente se faz necessário conceituar o transporte de modo geral. O transporte 

pode ser definido como o deslocamento de pessoas ou bens entre dois pontos 

(origem/destino) em determinado espaço de tempo. Segundo Di Roná citando 

Ferreira (1999) transportar é “conduzir ou levar de um lugar para o outro”. 

Historicamente o desenvolvimento do turismo está diretamente ligado ao do 

transporte, uma vez que por definição, o turismo implica em deslocamentos para 

fora da região de residência habitual. Burkart e Medlik apud OMT( 2001) define o 

transporte como o meio de alcançar o destino turístico e também de mover-se no 

seu próprio destino. Segundo Page (2001), o transporte nas viagens turísticas faz a 
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ligação das áreas de destino e as de origem (Figura 5) e facilita o deslocamento das 

pessoas em férias, viajantes de negócio, pessoas que visitam parentes e amigos e 

aqueles que se dedicam ao turismo educacional e de saúde. 

 

 

Figura 5 – Deslocamento dos turistas a partir de seu local de residência habitual 

para o destino turístico. 

Fonte: OMT, 200 

 

 

Os autores Lamb e Davidson (1996) ressaltam a importância do transporte 

no turismo quando afirmam que o transporte pode ser considerado como um dos 

três principais componentes da atividade turística junto com o produto turístico (a 

oferta) e o mercado turístico (a demanda) e que sem o transporte a maioria das 

formas de turismo não poderia existir. Já que por mais atrativos que a região 

possua, ela não poderá se desenvolver como destino turístico se carecer de 

infraestrutura ou for inacessível para os meios de transportes. Segundo a OMT 

(2001), pela capacidade de guiar os viajantes, os traçados das linhas férreas ou das 

rodovias, a presença ou não de rotas aéreas ou marítimas influenciam diretamente 

no aumento ou na queda da popularidade de um destino turístico. 

O transporte turístico pode ser definido como: 
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[...] a atividade meio que interliga a origem de uma viagem turística a um 
determinado destino (e vice-versa), que interliga vários destinos turísticos 
entre si (primários e secundários) ou que faz com que os visitantes se 
desloquem dentro de um mesmo destino primário ou secundário 
(PALHARES, 2002, P.27). 

 

 

Assim, para que haja a atividade turística se faz necessário o deslocamento 

das pessoas do seu ponto de residência habitual até o destino turístico. Esse 

deslocamento ocorre por meio dos sistemas de transportes das regiões envolvidas. 

Portanto, o desenvolvimento e a expansão dos destinos turísticos estão diretamente 

ligados à questão da qualidade no acesso a essas regiões, revelando mais uma vez 

a importância do transporte para o turismo enquanto atividade. 

A Figura 6 apresenta uma análise comparativa dos diferentes meios de 

transportes, que podem ser usados no turismo. A partir de sua leitura são 

percebidos os diferentes tipos de transporte que podem ser usados no turismo. 

Entre os apresentados estão os mais utilizados que são: os automóveis para 

viagens mais curtas na qual os viajantes preferem ter controle do itinerário, das 

horas de chegada e saída, além da privacidade que os automóveis oferecem; os 

trens para aqueles que querem aproveitar a paisagem, desfrutar do conforto e de 

poder chegar ao destino descansado; os aviões pois oferecem oportunidade de 

viagens mais rápidas, maior conforto pelos serviços oferecidos pelas empresas de 

avião e incentivos aos usuários com promoções de milhagens e os navios que com 

os cruzeiros ofereceram um novo tipo de produto turístico que oferece diversão e 

entretenimento no meio de transporte. 
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Figura 6 – Principais meios de transporte e suas principais características 
Fonte: OMT, 2001 

 
 

Como acontece com os meios de transporte que influenciam e favorecem o 

desenvolvimento das regiões turísticas, o turismo também pode ajudar no 

desenvolvimento e no incremento dos meios de transportes. A demanda cada vez 

mais exigente e sofisticada busca qualidade e bons preços, por isso as empresas 

responsáveis pelos meios de transportes têm de acompanhar essas novas 

tendências com a melhora em seus serviços. Essas melhoras se dão principalmente 

na diferenciação de seus produtos e redução dos preços, tornando os mais 

competitivos. 

Palhares (2002) afirma que muitas vezes a própria atividade de transporte é 

a experiência turística, tal como nos casos dos cruzeiros, dos trens panorâmicos, 

dos passeios de carro e de bicicleta.  

 Em alguns casos os transportes influenciam sobre a escolha dos locais a 

serem visitados. É o que ocorre em algumas companhias aéreas de baixo custo e 



46 
 
baixa tarifa principalmente na Europa. Essas empresas promovem grandes 

promoções devido à acirrada concorrência. Muitas vezes, nessas ofertas, cobram 

apenas as taxas de embarque ou impostos, fazendo com que as passagens fiquem 

de graça. Em face desta política de preços reduzidos ou até mesmo de bilhetes 

gratuitos, a escolha do local de destino acaba ficando em segundo plano, já que 

para este viajante o que mais importa é sair da rotina e aproveitar alguns dias de 

folga.  

O transporte turístico também tem papel fundamental no desenvolvimento do 

turismo de massa e do turismo internacional. O automóvel propiciou o 

desenvolvimento do turismo nacional em países industrializados. Já o avião com 

seus avanços tecnológicos promoveram viagens mais rápidas, mais seguras e mais 

confortáveis, com isso permitiram aproximar fronteiras e provocaram a expansão do 

turismo internacional, trazendo consigo novas e revolucionárias formas de turismo, 

como por exemplo, o aparecimento do vôo fretado4 que impulsionou o turismo de 

massa, característico do Mediterrâneo. O desenvolvimento do transporte aéreo foi 

muito importante para impulsionar o turismo. 

 

 

[...] a partir da década de 1970, um maior número de pessoas passaram a 
ter acesso a este meio de transporte incentivadas pelas facilidades de 
pagamento oferecidas a partir do parcelamento das tarifas e pelo fomento 
do turismo de massa, onde Agências de Viagens e Turismo fretavam 
aeronaves visando baratear custos (EDRA,2005). 

 
 

Ainda segundo EDRA (2005), as viagens, a partir dessa data, ganharam 

nova dimensão. As pessoas não necessitavam mais de muito tempo livre para 

conhecer outras regiões ou mesmo outros continentes. O avião permitia realizar 

essas viagens em tempo muito menor. 

 

 

 

                                                 
4 Vôos de fretamento: realizado para execução de um contrato de transporte com pessoa física ou 
jurídica e compreendendo a capacidade total da aeronave, sem, portanto, transportar passageiros 
e/ou cargas estranhas ao afretador, sendo vedada a comercialização de espaços individuais ao 
público, em geral, quer através de empresa aérea, quer através de intermediários. 
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3.2 Transporte Aéreo no mundo 

 

 

Nesta seção serão apresentados os principais acontecimentos que 

marcaram o desenvolvimento do transporte aéreo no mundo e suas principais 

características com o objetivo de facilitar a compreensão de como se comportou o 

setor nos últimos anos. 

Atualmente o avião e o automóvel são os dois meios de transportes mais 

utilizados para a prática do turismo. A OMT (2001) calcula que os gastos alcançados 

pelas viagens de avião representem um quarto do gasto total com turismo.  

Ainda segundo a OMT apud Coltman (2001) desde 1959 a demanda por 

este meio de transporte, tem aumentado a cada ano, o que pode ser explicado pelo 

desenvolvimento dos vôos fretados, que também são responsáveis por novas 

formas de turismo: os pacotes turísticos. 

Graças às novas tecnologias inventadas, a rentabilidade e a eficácia dos 

aviões melhoraram consideravelmente. O que permitiu a possibilidade dos 

operadores de turismo baixarem mais os preços dos vôos fretados contribuindo 

assim para a abertura de novos mercados mesmo os mais remotos. Assim muitos 

destinos turísticos têm se desenvolvido em diferentes regiões do mundo, graças ao 

estabelecimento de serviços aéreos de qualidade. 

Atualmente, além do transporte aéreo os diferentes meios de transportes se 

vêem diante de novas situações de mercado como maior exigência e maior 

saturação da oferta. Tais condições têm obrigado as empresas a tomarem novos 

rumos e decisões que visem se tornarem mais competitivas. Tal situação reflete nos 

governos que tendem a adotar uma filosofia de menor intromissão na economia. Nas 

linhas aéreas a liberação econômica tem mais repercussão, já que tradicionalmente 

esta indústria é organizada para proteger os interesses nacionais. Porém nos dias 

atuais o reconhecimento da importância das viagens e do turismo para a economia 

dos países levou-se a considerar a importância de estimular a competitividade entre 

as diferentes companhias aéreas, melhorando assim a qualidade de serviços e 

obrigando a redução dos preços. 
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Nos Estados Unidos, esta liberação teve início em 1978, provocando queda 

nos preços das tarifas, devido a grande concorrência causada pela entrada de novas 

empresas no setor. A super estimativa da demanda somada às crises econômicas 

neste período levou ao desaparecimento de muitas empresas que não conseguiram 

acompanhar a competição. Porém algum tempo depois foi constatado oligopólio5 

das companhias que sobreviveram à nova competição. Muitos críticos afirmavam 

que a desregulamentação aérea não causou grandes mudanças na concentração do 

mercado. Pelo contrário, afirmavam que o setor estava ainda mais concentrado por 

um número menor de companhias que sobreviveram aos processos desregulatórios.  

Mesmo com poucas mudanças na estrutura do mercado aéreo, a 

desregulamentação trouxe aumento na competitividade entre as companhias 

aéreas. Outro fato importante a ser destacado foi a diminuição da média das tarifas 

até então praticadas nos Estados Unidos. Com essa nova política, houve um 

aumento de categorias de tarifas6. Em média as tarifas econômicas foram reduzidas 

e em compensação as tarifas executivas sofreram aumento.  

Durante o período de regulamentação do setor aéreo, as empresas eram 

impedidas de competirem livremente em preço. Por isso as mesmas competiam em 

outras áreas para tentarem se diferenciar. A área na qual mais investiam era a 

qualidade na prestação dos serviços e que com a desregulamentação foi mantida 

esta característica. 

Antes da desregulamentação, os vôos eram ponto a ponto, o que 

caracterizava que os períodos entre vôos eram maiores, gerando maior desconforto 

para os passageiros. A desregulamentação incentivou a maximização do sistema de 

alocação de vôos mais conhecido como hub-and-spoke7.  

                                                 
5 Oligopólio é um mercado dominado por um pequeno número de empresas estrategicamente 
interdependentes 
   
6 A possibilidade de segmentar demanda é um dos pré-requisitos para a aplicação do sistema de 
gerenciamento de resultados (yield management), outra das inovações trazidas pelo mercado livre 
após a desregulamentação. No setor aéreo, a demanda se divide entre turistas, que são sensitivos a 
preço, e passageiros de negócios, que não são sensitivos a preço. A idéia, portanto, do sistema de 
gerenciamento de resultados é alocar o assento certo ao passageiro certo pelo preço certo, o que 
gera a proliferação de categorias de tarifas. 
 
7  O hub-and-spoke é um sistema de coordenação de tráfego aéreo por meio do qual um aeroporto 
maior funciona como um centro (hub) para gerenciar vôos vindo e partindo para outros aeroportos. 
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O sistema hub-and-spoke oferece ao passageiro uma maior escolha de 

vôos, racionalizando as saídas a partir de um centro (hub). Os vôos que 

costumavam servir a apenas um mercado (ponto) passaram a servir vários. Assim, o 

hub-and-spoke, em resumo, é benéfico ao consumidor, na medida em que oferece 

mais opções de serviço para um maior número de destinos. Tal filosofia foi seguida 

nos anos 80 pelo Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. 

Em 1997, houve a desregulamentação total das linhas aéreas na União 

Européia, fato que foi desencadeado desde o começo dos anos 80 devido à 

desregulamentação nos Estados Unidos, que promoveram mudanças nas rotas do 

Atlântico Norte. Este fato também foi decisivo para a flexibilização nos vôos da 

União Européia e nos vôos extra bloco. O que implicou posteriormente na retirada 

total dos subsídios do governo, a supressão dos monopólios por parte das 

companhias nacionais e depois a privatização que favoreceu ao desaparecimento 

das linhas aéreas que não fossem competitivas.  

Os atentados terroristas, ocorridos no dia 11 de setembro de 2001, nos 

Estados Unidos, juntamente com a Guerra do Iraque provocaram uma situação de 

crise na aviação comercial no mundo inteiro. Como forma de tentar superar essas 

dificuldades, novas tendências tem sido observadas neste setor. Tanto na Europa 

quanto nos Estados Unidos, o que vem ocorrendo é a incorporação de empresas 

menores pelas maiores. Além disso, está ocorrendo também fusões de companhias 

de menor porte, para que juntas consigam formar empresas mais fortes para 

tentarem concorrer contra as maiores. Outra característica que está presente no 

atual cenário aéreo mundial é o aumento no número de companhias aéreas de baixo 

custo, que para tentarem minimizar os efeitos negativos das recessões econômicas, 

reduzem seus custos e suas tarifas, conseguindo aumentar o volume da demanda 

de suas empresas.  

 Para Burle (2003 p. 28), ainda há mais uma razão para a crise na aviação 
comercial no mundo: 
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Uma das razões para a crise da aviação comercial mundial seria a 
resistência dos governos de certos países em aceitar essa tendência para a 
fusão e a unificação, defendendo, pelo contrário, empresas aéreas estatais 
e ineficientes e que distorcem o mercado como um todo. 

 

 

 3.3 Transporte Aéreo no Brasil  

 

 

Especificamente para o Brasil, o transporte aéreo é de fundamental 

importância para que turistas estrangeiros tenham acesso ao País. Isso se deve ao 

fato de o Brasil estar distante dos principais emissores de turistas no mundo, 

aqueles países em que a população possui maiores condições de renda disponível 

para gastar com a atividade turística, como é o caso dos países da Europa. Em 

relação aos fluxos internos o transporte aéreo também é muito importante. Isso 

porque o País possui dimensões continentais, para deslocamentos de ponta a ponta 

no Brasil, sem o avião, é necessário um tempo livre para essa viagem muito maior.   

As políticas de transporte aéreo no Brasil ainda são muito díspares em 

relação às políticas de desenvolvimento da atividade turística no País.  

 

 

No Brasil, (...) o transporte aéreo é um caso típico de setor sem foco voltado 
para o turismo. Sua regulamentação sempre esteve mais favorável a 
preservar as empresas aéreas nacionais, seus capitais e empregos, a 
permitir uma abertura do mercado à concorrência estrangeira que 
possibilitasse o barateamento do acesso dos brasileiros ao mercado 
turístico doméstico. (PALHARES; ESPÍRITO SANTO, 2001) 

 

 

 A aviação comercial no Brasil, atualmente, está vinculada ao Ministério da 

Defesa e seus dois principais órgãos de gestão são: a ANAC, Agência Nacional de 

Aviação Civil e a Infraero, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. A 

ANAC foi instituída pela Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, e é a atual 

responsável pela administração do setor aéreo no Brasil, que até então era de 

responsabilidade do DAC – Departamento de Aviação Civil. A Infraero é o órgão 

federal responsável pela administração dos aeroportos no Brasil. 
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A Infraero foi criada em 12 de dezembro de 1972 com a responsabilidade de 

administrar os aeroportos civis brasileiros. Atualmente, a Infraero tem sob sua 

responsabilidade 67 aeroportos divididos em oito Superintendências Regionais (SR), 

além de 83 Grupamentos e Unidades de Navegação Aérea. A Empresa detém 97% 

da movimentação de passageiros aéreos regulares do país e 99% da movimentação 

de carga (INFRAERO,2009) 

Apesar de estar dividida em oito SR a administração da empresa é 

centralizada, em Brasília. Não existe “competição” entre as Superintendências 

Regionais ou entre os aeroportos para atrair novos fluxos. Esse processo prejudica o 

desenvolvimento do sistema de transporte aéreo, pois inibe uma política de 

competição entre os aeroportos. Se a direção de determinado aeroporto verificar a 

necessidade de investimento em sua área, mesmo que a sua arrecadação não seja 

suficiente para o custeio, a receita de outros aeroportos operados pela Infraero são 

transferidas para este.  

Toda a arrecadação da Infraero é proveniente das taxas aeroportuárias 

cobradas principalmente pela armazenagem e de carga aérea, concessão de 

espaços comerciais nos aeroportos, tarifas de embarque, pouso e permanência nos 

aeroportos, prestação de serviços de comunicação e auxílios à navegação aérea. 

Além da administração pública dos aeroportos no Brasil feita pela Infraero, 

há também a administração privada que é desempenhada por empresa privada ou 

consórcio público-privado, a qual fica responsável pela administração e manutenção 

do aeroporto. No país existem apenas cinco aeroportos que funcionam de acordo 

com essa administração: quatro na Bahia (Ilhéus, Valença, Lençóis, Porto Seguro) e 

um no Rio de Janeiro (Cabo Frio). O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, 

Galeão e Viracopos em Campinas destacam-se como os aeroportos de maior 

interesse dos investidores internacionais (FIESP, 2009). 

 

 

3.3.1 Histórico das políticas públicas para o setor aéreo a partir dos anos 90 
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O setor de transporte aéreo no Brasil passou por duas grandes reformas 

regulatórias ao longo dos últimos anos (Oliveira, 2007): a introdução da regulação 

estrita (“competição controlada”), associada a mecanismos de desenvolvimento 

regional, entre o final dos anos 1960 e início da década de 1970. E a política de 

flexibilização, introduzida no início da década de 1990. Ao longo dessas quatro 

décadas de políticas governamentais para o setor, esses foram os dois marcos 

regulatórios mais notáveis e capazes de influenciar ainda hoje o debate sobre a 

regulação do setor. Porém para o presente trabalho serão analisadas as medidas a 

partir dos anos 90. 

 

 

3.3.2 Período de 1992- 1997 

 

 

Esse estágio representa o início da chamada política de flexibilização da 

aviação comercial. Desde o inicio da década de 90 vem ocorrendo no País uma 

tendência de liberalização da sua economia que foi acompanhada de perto pelo 

processo de desregulamentação no setor aéreo no Brasil.  

No dia 15 de março de 1990 foi posto em prática o Decreto nº. 99.179 que 

definiu que caberia ao Governo Federal apenas a manutenção dos controles e 

formalidades imprescindíveis e deixasse que a atividade econômica se regesse, 

basicamente, pelas regras de livre mercado (PALHARES,2002 apud COIMBRA,in 

Castro e  Lamy,1993). Outra medida importante no período foi tomada em 1989, que 

foram as bandas tarifarias. Porém, estas novas medidas foram implementadas de 

forma gradual e acompanhadas pelo governo, para evitar forte acirramento da 

competição entre as companhias, como ocorrido na desregulamentação americana 

a partir de 1978. 

Segundo Oliveira (2007), a primeira parte do processo de liberalização 

ocorrido a partir da década de 90 aconteceu entre os anos de 1992 e 1998 e foi 

chamada de Primeira Rodada de Liberalização, marcada por duas principais 

medidas, sendo a primeira: 
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(...) A partir dela (Primeira Rodada de Liberalização), os monopólios 
regionais, vigentes desde a época do Sitar – e que já se apresentavam 
distorcidos por conta da crescente competição entre companhias. regionais, 
[...] e as companhias nacionais, foram definitivamente abolidos. 
(OLIVEIRA,2007) 

 

          

Dessa forma, a política de quatro companhias nacionais e cinco regionais foi 

oficialmente extinta e, a partir de então, a entrada de novas operadoras passou a ser 

estimulada. Isto resultou em uma onda de pequenas novas companhias aéreas 

entrantes no mercado. A única exceção com relação ao monopólio das regionais 

ficou por conta de alguns pares de aeroportos, ligando as cidades de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Esses aeroportos, em geral ligavam os centros 

das cidades envolvidas, eram conhecidos como Vôos Direto ao Centro8 (existentes 

desde 1986) e, mais tarde, denominados Linhas Aéreas Especiais. 

A outra medida adotada foi a chamada “liberação monitorada” das tarifas de 

transporte aéreo doméstico, através da introdução de preços de referência com 

novas bandas tarifárias, que variavam de – 50% a 32 % do valor principal, que 

favoreceu a competição entre os preços das tarifas cobradas pelas empresas 

aéreas. O controle e a fiscalização das tarifas eram ainda feitos pelo DAC. 

 

 

3.3.3   Período de 1998 - 2001 

 

 

A partir de 1998, começou então, uma nova fase nas políticas de transporte 
aéreo no Brasil: 

 

 

                                                 
8 A única exceção ao monopólio das companhias aéreas regionais nas Linhas Aéreas Especiais era a 
ponte aérea Rio de Janeiro – São Paulo, ligação tradicionalmente operada pelo pool de empresas 
nacionais. 
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No final dos anos 1990, as autoridades de aviação decidiram remover dois 
importantes dispositivos de controle da competição que ainda vigoravam no 
setor: as bandas tarifárias e a exclusividade do direito de as regionais 
operarem as Linhas Aéreas Especiais. (...) buscava [dessa maneira] dar 
mais liberdade às companhias aéreas e que, em última instância, estimulou 
o primeiro grande surto de competitividade desde o início da 
desregulamentação (OLIVEIRA, 2007, P.38). 

 

 

 

De fato, em 1998, foram observados fenômenos de “guerras de preços” e 

“corridas por frequência”, muito divulgados pela mídia, que nada mais 

representavam os efeitos de curto prazo das novas medidas implementadas, mas 

que geraram uma movimentação competitiva como não se via pelo menos desde a 

década de 1960.  

Ainda no ano de 1998, surgiu a Ocean Air como empresa de táxi aéreo 

responsável pelo transporte principalmente, de funcionários de empresas do setor 

de petróleo, na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro.  

Outra característica relevante no período foi o retorno da forte instabilidade 

da taxa de câmbio, assim como a desvalorização do real em relação ao dólar. Isso 

representou um grande problema para os custos operacionais das companhias 

aéreas, que serviu para minimizar, de certa forma, o processo competitivo 

desencadeado em 1998. Assim, houve, em um primeiro momento, uma tendência 

generalizada de suspensão das tarifas promocionais vigentes desde o ano anterior 

e, depois, uma demanda pela reestruturação de preços em face ao choque nos 

custos.(OLIVEIRA, 2007). 

A ampliação dos preços não ficou restrita apenas ao setor aéreo, outros 

setores da economia também aumentaram seus preços, o que obrigou o Ministério 

da Fazenda a empregar políticas de controle aos reajustes de tarifas. Para os 

futuros acréscimos de preços, as empresas necessitavam de autorização prévia do 

DAC e do Ministério da Fazenda. 

É relevante mencionar que, a partir de então, as autoridades antitrustes 

passaram também monitorar de perto o setor aéreo. Houve, inclusive, abertura de 

processo no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) quando as 

companhias reajustaram em 10% os preços das passagens, em agosto de 1999. 
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Ainda em 1999, uma nova empresa iniciou suas atividades, a BRA. Foi a primeira 

companhia nacional de vôos fretados com política de baixas tarifas.  

 

 

3.3.4Período de 2001- 2002 

 

 

Em 2001, perante acordo entre o DAC e o Ministério da Fazenda ficou 

estabelecido que todos os mecanismos de regulação econômica que ainda existiam 

no setor aéreo seriam extintos. Os dois órgãos emitiram portarias que instituíram 

total liberalização dos preços que acarretaram na flexibilização dos processos de 

entrada de novas companhias e que coincidiram com a entrada da Gol Linhas 

aéreas, no mercado aéreo em 2001. Neste mesmo ano, a Transbrasil encerrou suas 

atividades. 

Em 2002, a Ocean Air passou a operar linhas regionais entre os aeroportos 

de Guarulhos (SP), Santos Dumont (RJ), Macaé (RJ) e Campos (RJ), com dois 

aviões, com capacidade para trinta passageiros. Neste mesmo ano, a empresa 

recebeu do DAC autorização para operar como empresa de transporte aéreo regular 

de passageiros, carga e mala postal. No final do ano a empresa contava com quatro 

aeronaves, atuando em quinze cidades de seis estados brasileiros. 

 

 

3.3.5Período desde 2003 

 

 

Já no ano de 2003, com a posse do novo Presidente da República, Luis 

Inácio Lula da Silva, foram apresentadas novas políticas e novas orientações para o 

setor. O órgão regulador passou a implementar novos procedimentos de 

interferência no mercado com a finalidade de diminuir uma competição que pudesse 

causar danos aos passageiros. Nessa nova fase, para a importação de novas 
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aeronaves, concessão de novas linhas e entrada de novas companhias, eram 

necessários estudos prévios de viabilidade econômica o que configura 

características de períodos de regulatórios típicos. Entretanto uma grande diferença 

neste caso é que não houve interferência na precificação das passagens aéreas.  

No final do ano de 2003, houve ampliação dos vôos da Ocean Air para 

Brasília, Sorocaba, Ribeirão Preto, Rio Grande-RS e três capitais nordestinas: 

Salvador, Recife e Fortaleza, além de Petrolina- PE, Barreiras - BA, Paulo Afonso-

BA e Juazeiro do Norte -CE. A empresa já operava nos aeroportos das cidades de 

São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Campos, Macaé, Ipatinga, 

Curitiba, Cascavel, Criciúma, Chapecó, Santo Ângelo e Porto Alegre . 

Em fevereiro de 2005, ocorreu a paralisação das atividades da Vasp, após 

intervenção federal, devido à existência de dívidas trabalhistas e fiscais. Em julho do 

mesmo ano, iniciaram-se as operações da terceira empresa nacional com bilhetes 

de baixo custo, a Webjet, com apenas um Boeing 737. 

Em novembro, tiveram início as operações da BRA em vôos regulares, a 

empresa que antes operava somente vôos fretados, iniciou a operação com seis 

vôos, a partir de Congonhas, atendendo oito capitais do país. Em 2007, devido a 

problemas econômicos, a empresa paralisou suas atividades, voltando apenas no 

ano de 2009. Neste ano a empresa retomou seus negócios, com o modelo voltado 

para realização de vôos charter e fretados. Atualmente a empresa trabalha em 

parceria com agências de turismo, realizando os vôos dos pacotes turísticos 

elaborados por agências.  

A Webjet, que operava linhas regulares desde julho de 2005, passou a 

operar somente vôos fretados, por meio de acordos com empresas de turismo. A 

empresa operou vôos regulares entre Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, 

Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte com apenas um avião e 120 empregados. 

A crise no transporte aéreo doméstico no Brasil é resultado de múltiplos 

fatores. Os que mais transparecem são os problemas de gerenciamento do tráfego 

aéreo e os gargalos da infraestrutura, tendo em vista que os aeroportos centrais - 

em especial Congonhas e Guarulhos - são incapazes de absorver o aumento 

contínuo do fluxo de passageiros, na disposição atual da malha aérea brasileira 

(MPF, 2007).  
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Com a aposta na desregulamentação econômica, o cenário de mercado 

cativo e de preços controlados, foi progressivamente sendo alterado. No novo 

cenário só restou espaço para as companhias com modelos gerenciais ajustados ao 

cenário de desregulamentação. Os dois grandes exemplos são a TAM e a Gol, que 

lideram o setor atualmente.  

O modelo desregulado estimula as companhias de baixo custo e - 

consequentemente - de baixa tarifa, o que faz crescer a utilização da infraestrutura 

aeroportuária. Além do mais, nesse cenário, as companhias apostam 

economicamente em concentrar seu tráfego aéreo em aeroportos centrais (os 

hub´s), distribuindo-o posteriormente para os aeroportos regionais. É o mesmo 

modelo vigente nos Estados Unidos e na Europa.  

Além dos aspectos de gerenciamento do tráfego, é importante destacar que 

as companhias disputando o mercado com preços livres, a demanda cresce e novos 

concorrentes surgem, porém a infraestrutura aeroportuária no Brasil ainda 

permanece monopolizada. A Infraero administra os principais aeroportos do país 

sem uma estratégia de competição. Ainda que possa haver alguma variação de 

preços para a utilização dos aeroportos, é sabido que não há qualquer estímulo para 

concorrência. O que prejudica e muitas vezes não permite o desenvolvimento do 

setor aéreo no Brasil. 
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4   RELAÇÃO ENTRE TURISMO E TRANSPORTE AÉREO NO BRA SIL 

 

 

Nos capítulos anteriores foi feita a apresentação dos setores que o estudo 

se propõe a relacionar neste capitulo, pois se faziam necessárias observações 

pontuais sobre os dois setores separadamente. Era necessário verificar o cenário 

mundial e quais as ações adotadas em anos anteriores para que fosse possível 

compreender a atual estrutura. 

Neste capitulo relacionam-se as políticas de turismo e  de transporte aéreo 

comercial, no país a partir da década de 1990, como se deu o desenvolvimento 

destas duas áreas no país  

No período de 1994 a 2002, houve um novo direcionamento para o turismo 

no Brasil quando sob a lei 8.181, a EMBRATUR, foi reestruturada e em 1992, foi 

estabelecida a nova Política Nacional de Turismo, que contou com o PNMT como o 

principal programa para chegar ao seu principal objetivo que era o de 

descentralização das tomadas de decisões que agora eram tomadas pelos 

municípios. Esta nova forma de conduzir o planejamento do turismo era baseada 

nos princípios: da sustentabilidade, das parcerias, da mobilização e da capacitação. 

Neste mesmo período para as políticas de transporte aéreo, assim como 

para toda a economia do país era iniciado um processo de flexibilização. No 

transporte aéreo isso ocorreu de forma gradual e sempre acompanhada e 

monitorada pelo governo Federal, com o propósito de evitar o acirramento da 

competição entre as companhias aéreas. A primeira medida efetuada neste 

processo de flexibilização, que corresponde aos anos de 1992 a 1997, foi a abolição 

dos monopólios das companhias aéreas existentes no Brasil e foi estimulada a 

entrada de novas empresas. Além disso, houve um acirramento da competição dos 

preços pelas companhias aéreas.  
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No período de 1998 a 2001, as autoridades decidiram remover os outros 

dispositivos de regulação da atividade que ainda estavam sendo usados, a partir 

desta nova medida foi desencadeado um grande estágio de concorrência entre as 

companhias aéreas, como fenômenos de “guerra” de preços e grande concorrência 

por frequências nos aeroportos. Mas a partir de 1999 dois fatos prejudicaram as 

empresas aéreas no país, a grande instabilidade da taxa de câmbio e a crescente 

desvalorização do real em relação ao dólar que desaceleraram a grande 

concorrência que ocorria anteriormente, pois aumentavam os custos operacionais 

das companhias aéreas que tinham em manter suas aeronaves e seu 

funcionamento. 

 Assim, houve uma tendência das empresas aéreas suspenderem suas 

tarifas promocionais, o que de certa forma diminuiu o grande movimento que as 

companhias aéreas tinham atingido até então com as promoções de tarifas. 

Posteriormente face ao aumento nos custos das empresas, houve uma 

reestruturação no tarifário das passagens. 

Seguem abaixo os dados que serão analisados com o objetivo de 

exemplificar a relação destas duas políticas para o estudo do período de 1994 a 

2002: 

 

Tabela  4 – número de turistas que chegaram ao Brasil no período de 1994 a 2002 

 

Ano Turistas 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

1.853.301 
1.991.416 
2.665.508 
2.849.750 
4.818.084 
5.107.169 
5.313.463 
4.772.575 
3.783.400 
 

                                      

Fonte: Ministério do Turismo, 2009 
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Figura 7 - Desembarque de passageiros em vôos internacionais  
Fonte: Infraero, 2009 
 

 

A partir da leitura da tabela percebe-se que a partir do ano de 1994 até o 

ano 2000 o número de turistas que desembarcaram no Brasil aumentou a cada ano. 

Apenas nos anos de 2001 e 2002 é que se confirmaram queda nos números, porém 

esta queda está relacionada aos ataques terroristas ocorridos nos Estados Unidos 

no ano de 2001, que influenciaram queda nas taxas de turismo não apenas no Brasil 

como em todo o mundo inclusive no ano seguinte como mostram os dados. 

O mesmo se repete com os dados dos desembarques de turistas em vôos 

internacionais no Brasil (figura 7). Há um crescimento contínuo até o ano de 1997, 

com uma pequena queda e estabilidade em 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. E 

depois aumento nas taxa a partir de 2003. 

Como visto anteriormente o Plano de Turismo vigente neste período 

priorizava a descentralização do planejamento e o engajamento de novos municípios 

participantes da atividade, porém para isto, era necessário que estes novos destinos 

tivessem condições de acesso. No transporte aéreo no primeiro período ocorriam 

entradas de novas empresas aéreas devido ao fim dos monopólios das companhias 

regionais além do barateamento das tarifas causado pelo acirramento da 

competição.  
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A partir desses dados pode se afirmar que neste período as duas políticas 

tiveram objetivos que se completavam. O desenvolvimento proposto aos municípios 

fez com que surgissem novos roteiros para turistas nacionais e internacionais. Da 

mesma maneira, as políticas de transporte trouxeram novas empresas menores, que 

trouxeram novas linhas para suprir a demanda que surgia justamente dos novos 

municípios turísticos que começavam a atrair visitantes. Além disso, a entrada 

destas novas empresas, bem como um período de preços mais baixos nas tarifas 

aéreas, fez com que o acesso aos novos destinos fosse mais fácil e mais atraente. 

Ou seja, as Políticas de Transporte Aéreo foram favoráveis ao PNMT, e vice-versa. 

Em 2003, com posse de um novo presidente, as políticas de turismo também 

sofreram mudanças. Tais mudanças não representaram total ruptura com antigo 

plano de turismo, PNMT, houve sim uma reestruturação para que houvesse um 

melhor aproveitamento dos resultados. O PNT (2003-2010) tinha como principal 

objetivo promover a regionalização do turismo e também a descentralização e 

diversificação da oferta turística. Além de ampliar o consumo do produto turístico no 

mercado nacional e internacional. A partir deste período, na política de transporte no 

setor aéreo nacional, o governo voltou a utilizar procedimentos de interferência 

regulatória no mercado com o objetivo de diminuir a concorrência danosa ao 

passageiro. Porém mesmo com esta nova interferência o governo não interferiu na 

precificação das passagens. 

Para a entrada de novas companhias no mercado, aquisição de novas 

aeronaves e concessão de novas linhas neste período necessitava-se de estudo 

prévio de viabilidade por parte do órgão regulador do setor. A partir desta informação 

percebe-se que esta nova postura do governo não favorecia ao desenvolvimento 

pleno do plano de turismo já que esta nova política precisava de que o acesso a 

todas as novas regiões onde seriam implantadas o turismo fossem facilitadas, por 

meio de novas linhas aéreas, novas rotas e entrada de novas empresas que 

favorecessem o barateamento das passagens permitindo um número maior de 

acesso por parte dos viajantes. 

 A Política Nacional de Turismo de 2007 a 2010 tem as mesmas bases que a 

política do período anterior, porém dá um destaque maior a logística dos transportes. 

Cria um macroprograma com estratégias relativas à logística de transportes, por 

meio da integração dos diversos modais de condução no País, ampliando a oferta 
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de vôos domésticos, com o objetivo de fortalecer empresas nacionais, além de 

ampliar a conectividade aérea internacional (Mtur, 2009).  

Este macroprograma é formado por dois programas ligados diretamente ao 

transporte aéreo no Brasil: o Programa de Ampliação da Malha Aérea e o Programa 

de Integração da América do Sul ambos pautados no uso do transporte aéreo como 

forma de desenvolver o turismo. O primeiro ressalta a importância da interação 

aérea do Brasil com o restante do mundo como uma questão estratégica que 

merece tratamento como questão de Estado. O segundo prevê uma integração sul-

americana utilizando o transporte aéreo com a finalidade de fomentar o turismo e o 

comércio regional para impulsionar a indústria do turismo de lazer e negócios. Além 

da consolidação das ligações aéreas já existentes para propiciar o aumento da 

malha e a inserção competitiva das empresas aéreas no processo de integração 

regional.  

Pela primeira vez uma política de turismo no Brasil ressaltou a importância 

do transporte aéreo como fator de desenvolvimento da atividade turística. Esta nova 

preocupação se alinha ao fato de que o PNT estava ligado ao PAC, que buscava a 

melhoria de infraestrutura em todos os setores do país inclusive no turismo, que 

neste caso diz respeito também à melhoria do setor aéreo. Com recursos do 

Orçamento Geral da União, o plano prevê investimentos de aproximadamente R$ 

984 milhões na promoção interna e externa e R$ 5,63 bilhões em infra-estrutura 

turística (Mtur, 2009). A partir destes dados se verifica que ambas as políticas 

tiveram o mesmo direcionamento. O planejamento das duas seguiu o mesmo 

objetivo no que diz respeito ao desenvolvimento e incremento do turismo no Brasil 

com apoio do transporte aéreo. 

Apesar das duas políticas se completarem no que diz respeito aos seus 

planejamentos e objetivos em comum não impediram que no ano de 2006 

ocorressem no país diversos problemas relacionados ao setor aéreo, episodio que 

ficou conhecido como “caos aéreo”.  

Estes episódios ocorridos no ano de 2006 foram causados por diversos 

fatores que culminaram após o acidente da Gol neste mesmo ano. Estes problemas 

foram somatórios de diversas causas em diferentes órgãos do Governo.  A 

administração e controle do setor aéreo no Brasil são feitos pela Infraero, pela ANAC 

e pelo DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo). Juntos são 

responsáveis pela coordenação do espaço aéreo, cada um com sua 
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responsabilidade, porém todos trabalhando em conjunto com a finalidade de garantir 

que haja qualidade e segurança nos terminais para os passageiros, de que as 

companhias cumpram seus deveres junto aos passageiros e que haja segurança 

nos vôos no que diz respeito ao espaço aéreo brasileiro. Com o passar dos anos as 

diretorias destes órgãos foram deixando de investir no planejamento estratégico e 

juntamente com a diminuição e o não repasse de verbas pelo Governo Federal 

prejudicaram ainda mais o desenvolvimento do setor aéreo no país. O DECEA 

enfrenta ainda outro tipo de problema que é a pouca mão de obra especializada e 

disponível para trabalhar no órgão principalmente de controladores de vôos o que 

pode prejudicar a qualidade do trabalho deste órgão.  

Somados a estes fatores houve o acidente com avião da Gol em setembro 

de 2006, no qual foi o último episódio e o mais importante responsável por colocar a 

crise do setor aéreo em foco principalmente para a população brasileira que 

começou a perceber o que acontecia no setor. Com o acidente, alguns  

controladores de vôo foram afastados e os demais aproveitaram a situação e  

fizeram uma paralisação das atividades também com o objetivo de atentar as 

condições de trabalho que estavam submetidos. Esta paralisação prejudicou ainda 

mais o setor, pois promoveram o atraso de centenas de vôos prejudicando saídas e 

chegadas nos aeroportos de todo Brasil. 

Estes acontecimentos ocorridos no ano de 2006 foram reflexos de anos de 

falta de planejamento e de coordenação por parte dos órgãos responsáveis pela 

administração do setor e pelo Governo Federal. Além da má administração dos 

recursos destinados aos órgãos. Uma medida tomada logo após esses 

acontecimentos foi a mudança no comando do Ministério da Defesa, no qual os três 

órgãos estavam subordinados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Conforme o apresentado no estudo pode-se perceber que a atividade 

turística no Brasil, somente foi reconhecida como setor estratégico capaz de gerar 

renda e riqueza para o país apenas a partir da década de 90. Anteriormente as 

políticas de turismo eram apenas direcionadas para setores específicos como a 

hotelaria ou às agências de turismo. Não visavam o planejamento estratégico nem o 

desenvolvimento sustentável da atividade. Atualmente principalmente a partir do 

PNT 2003-2007, o turismo foi considerado pelo governo como atividade econômica 

capaz de gerar renda e riquezas, possuindo agora seu próprio Ministério, não 

ficando mais subordinado a outros Ministérios. 

As políticas de transporte aéreo, como observado ao longo do trabalho, em 

um primeiro momento, no início dos anos 90, seguiram a tendência mundial da 

economia, a flexibilização deixando que o mercado se auto regulasse. O que a 

primeiro momento foi importante para o turismo e atendeu suas necessidades pois 

promoveu um acirramento na competição das empresas e consequentemente, o 

barateamento das passagens e aumento de pessoas que passaram a ter  acesso ao 

transporte aéreo. 

 

Políticas de Turismo  Políticas de Transporte Aéreo  

Era baseada nos municípios. As 

tomadas de decisão eram realizadas a 

partir da esfera Municipal para a esfera 

Federal.  

 

Efetiva participação da comunidade em 

todo processo da realização do turismo, 

De 1994 a 1997 as políticas de 

transporte aéreo foram marcadas pelo 

início da flexibilização da aviação 

comercial.  

 

Ao Governo Federal cabia apenas a 

manutenção dos controles e 
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desde seu planejamento até sua 

execução.  

 

Programa Nacional de Municipalização 

do Turismo, o PNMT. Norteado 

principalmente pela descentralização. 

formalidades imprescindíveis. 

Atividade regida por regras de livre 

mercado. 

Novas pequenas companhias aéreas 

surgiram e com as novas bandas 

tarifárias houve maior concorrência de 

preços nas tarifas das passagens. 

 

Ainda com relação ao transporte aéreo percebe-se que as políticas do setor 

atualmente não favorecem ao desenvolvimento do turismo assim como o 

estabelecido pelos Planos Nacionais de Turismo. A regulamentação adotada 

atualmente pelo governo para o setor da aviação civil são medidas que visam 

proteger mais as empresas aéreas que enfrentam dificuldades após prejuízos 

acumulados ao longo dos anos que propriamente favorecer o desenvolvimento do 

turismo no Brasil. 

  
Isto porque como visto anteriormente, para a entrada de novas empresas e 

da criação de novas rotas há a necessidade de estudo e aprovação prévia por parte 

do órgão regulador, a ANAC. Tal fato favorece a permanência das mesmas 

empresas no setor que atualmente são duas principais, a Gol e TAM, reduzindo a 

concorrência consequentemente provocando aumento de tarifas e reduzindo o 

acesso a outras regiões se não aquelas já atendidas pelas empresas presentes no 

mercado. 
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Políticas de Turismo  Políticas de Transporte Aéreo  

Tem as mesmas bases que a política do 

período anterior, porém dá um destaque 

maior a logística dos transportes.  

Macroprograma é formado por dois 

programas  

-o Programa de Ampliação da 

Malha Aérea e;  

-o Programa de Integração da 

América do Sul; 

Este novo direcionamento pautado no 

transporte aéreo se justifica pelo fato de 

que o PNT(2007/2010) está alinhado ao 

desenvolvimento do PAC. 

   

O governo voltou a utilizar procedimentos 

de interferência regulatória no mercado 

com o objetivo de diminuir a concorrência 

danosa ao passageiro.  

Mesmo com esta nova interferência o 

governo não interferiu na precificação das 

passagens. 

 

 

Apesar dos esforços do governo em modificar e melhorar a realidade 

turística do Brasil transformando o país em um destino turístico com reais condições 

de desenvolvimento sustentável da atividade, o mesmo não acontece com o 

transporte aéreo. Este fato demonstra a falta de articulação entre os setores que 

geram políticas desencontradas. 

Portanto, para que o turismo possa ocorrer de forma responsável e  

sustentável e que os principais objetivos dos Planos Nacionais sejam atingidos é 

importante que haja um maior entrosamento dos setores de transporte e do turismo. 

Principalmente do transporte aéreo com o turismo, visto que o país apresenta 

dimensões continentais, favorecendo o turismo doméstico e também o turismo 

internacional já que está localizado distante dos principais centros emissores de 

turistas do mundo.  
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