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RESUMO 

 

O destino turístico da cidade de Orlando possui um grande número de visitantes que 

viajam, especialmente, para visitar os parques que se encontram em sua região. Os 

parques da Walt Disney World já se mostraram os maiores do mundo em relação ao 

número de visitantes recebidos superando a cada ano o número de visitantes em 

relação ao ano anterior. Dentre eles estão os brasileiros que compõem em maior 

número a massa de turistas que recebe a cidade. Dessa maneira, observou-se a 

necessidade da realização de um estudo sobre os pacotes com destino à cidade de 

Orlando e ao Walt Disney World que são vendidos no mercado brasileiro, realizando 

uma investigação da configuração destes programas que são divulgados e 

comercializados pelas operadoras que possuem cadastro junto à BRAZTOA – 

Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Para isso, o trabalho é 

fundamentado em autores que abordam o tema de agenciamento e pacotes turísticos 

que conduzem a realização de um levantamento das operadoras de turismo em 

atuação no mercado brasileiro, filiadas à BRAZTOA, bem como a configuração dos 

pacotes oferecidos ao destino de Orlando e Disney.  

Palavras-chave: Pacotes Turísticos; Operadoras Turísticas; Orlando (Flórida); 

Parques Temáticos.   



 
 

ABSTRACT 

 

The touristic destination of Orlando has a large number of visitors traveling around it, 

especially to visit the parks located in its area. The Walt Disney World’s parks have 

already shown they are the greatest in the number of incoming visitors, surpassing 

every year the number of visitors compared to the previous year. Among its visitors 

there are the Brazilians, who make up the most part of the tourists mass that the city 

receives. Thus, it was observed the need to carry out a study about packages with 

destination to the city of Orlando and The Walt Disney World which are sold in the 

Brazilian market, conducting a research about the configuration of these programs that 

are advertised and marketed by the operators affiliated to BRAZTOA – Brazilian 

Association of Tour Operators. To this end, this work is based on authors that approach 

the theme of agency and tour packages to conduct a survey of the tour operators on 

Brazilian marketing performance affiliated to BRAZTOA, as well as the configuration 

of the packages offered with the destiny of Orlando and Disney.  

Keywords: Tour Packages; Tour Operators; Orlando (Flórida); Theme Parks.   
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INTRODUÇÃO 

 

O destino turístico de Orlando recebe multidões de turistas todos os anos, que 

buscam aproveitar as diferentes opções de entretenimento existentes na cidade. No 

ano de 2014 foram 74,8 milhões de turistas internacionais, dentre os quais 2,3 milhões 

de brasileiros, que lideram o ranking de visitantes aparecendo pelo quinto ano 

consecutivo no topo da lista1. Nesse mesmo ano, os turistas brasileiros gastaram 13 

bilhões de dólares na cidade.  

É inegável a influência dos parques temáticos nos números de turistas 

recebidos por Orlando. O Magic Kingdom – um dos quatro parques temáticos do Walt 

Disney World – foi o mais visitado do mundo no ano de 2015, onde recebeu 19,3 

milhões de visitantes em pesquisa divulgada pela TEA – Themed Entertainement 

Association. Os diferentes parques da Disney, localizados ao redor do mundo2, 

receberam juntos 137,9 milhões de turistas no ano de 2015, traduzindo o sucesso da 

empresa, não só nos Estados Unidos, mas em todos os lugares onde possui atrações.  

Tomando como referência a representatividade do turista brasileiro dentre os 

visitantes da cidade de Orlando e a importância do complexo na cidade no que diz 

respeito à atração de visitantes para o local, observou-se a necessidade da realização 

de um estudo sobre os pacotes comercializados no Brasil para este destino, já que 

faz tanto sucesso entre jovens e adultos movendo milhares de visitantes por ano a 

conhecerem suas atrações.  

Dessa maneira, entendeu-se como relevante o levantamento de um 

referencial teórico que permitisse compreender o desenvolvimento e consolidação do 

agenciamento; por se tratar de um trabalho relacionado à operação de produtos 

turísticos. O primeiro capítulo aborda este tema, e para tal, foram utilizados autores 

como Rejowski e Perussi (2008), Lickorish e Jenkins (2000), Dias (2005) e Barreto 

(1995), entre outros.  

                                                           
1 Mais informações em: http://oglobo.globo.com/boa-viagem/recorde-de-visitantes-em-2014-aproxima-
estados-unidos-da-meta-de-100-milhoes-em-2021-16403579 
2 Disneyland, na Califórnia; Eurodisney, em Paris; Disney Tóquio. Este ano, em 2016, a Disney 
inaugurou recentemente um novo parque temático, localizado na China, o Diney Shangai.   
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Ainda no primeiro capítulo, com o objetivo conceituar os pacotes turísticos e 

apresentar as diferentes classificações correntes na bibliografia, recorreu-se a autores 

como Chansawang (1999), Morrinson (1996), Medeiros (2013), Dale (2005), etc.. 

Chansawang (1999) apresenta as seguintes classificações: Acomodação e 

alimentação, All Inclusive, Fly and Cruise, Fly and Drive, Fly and Rail, Pacotes de 

Eventos e Pacotes Guiados; definidas a partir dos elementos incluídos nos pacotes. 

Entretanto, no decorrer da análise realizada, foram encontrados diferentes pacotes 

turísticos que não se enquadravam nas categorias propostas; dessa maneira, buscou-

se três classificações diferentes, que visam atender melhor à realidade dos programas 

oferecidos no mercado brasileiro. Como a maior parte dos programas analisados não 

se enquadrava nas classificações de Chansawang (1999), foram utilizadas três 

classificações adotadas por Medeiros (2013), que são: Pacote aéreo padrão, City 

pack e Pacote com múltiplos destinos  

O segundo capítulo deste trabalho se destina a apresentação da cidade de 

Orlando e do complexo Disney como destino turístico, utilizando como fontes 

principais os sites oficiais dos parques temáticos da Walt Disney World, Nader (2007), 

Bauer, (2013), Lipp (2013) e Disney Institute (2011).  

Sucesso em todos os seus empreendimentos – Disneylândia, Eurodisney, 

Disney Tóquio, Hong Kong Disneyland – e com a recém inaugurada Disney Shangai 

– ; a companhia dispõe de quatro parques temáticos em Orlando – Magic Kingdom, 

Epcot Center, Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal Kingdom; além de dois 

parques aquáticos, Blizzard Beach e Typhoon Lagoon. Não se pode deixar de 

considerar a existência dos hotéis temáticos que também compõem o complexo e 

permitem uma experiência mágica prolongada. O principal diferencial da empresa é a 

preocupação com os detalhes aliada a sua capacidade de renovação e adaptação 

constante às preferências dos consumidores. 

Como um dos principais atrativos turísticos mundiais, a Disney é 

comercializada por diferentes operadoras de turismo. No Brasil, Stella Barros foi a 

operadora pioneira na oferta de pacotes para este destino, que atualmente é 

comercializado por incontáveis agências de turismo.  

O objetivo geral do estudo é compreender como estão configurados os 

pacotes turísticos com destino a Orlando e Disney existentes no mercado brasileiro. 

Os objetivos específicos foram divididos em seis: 1) compreender a evolução histórica 
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das agências e operadoras de Turismo no Brasil e no mundo; 2) identificar as 

diferenças entre agências de viagens e agências de viagens e turismo (operadoras); 

3) apresentar os diferentes tipos de classificação de pacotes turísticos; 4) explanar a 

Disney como destino turístico de grande representatividade no setor e de que forma a 

imagem da Disney se relaciona com o destino de Orlando; e 5) mapear as operadoras 

de viagens que comercializam os pacotes turísticos para o destino estudado; e 6) 

analisar os pacotes oferecidos por estas operadoras. 

A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se em uma revisão de literatura 

de autores que conversam com os temas abordados, assim como documentos 

oficiais, e no levantamento de dados por meio do acesso aos websites das operadoras 

estudadas e por meio de contato via telefone quando necessário. A análise feita no 

terceiro capítulo deste trabalho conta com uma amostra de 110 pacotes com destino 

à Disney/Orlando, ofertados por 19 operadoras de turismo, vinculadas à BRAZTOA – 

Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. O presente trabalho chama 

atenção para a importância do estudo sobre os pacotes que são comercializados via 

internet, a fim de compreender melhor como se configuram estes programas.  

Com o crescente desenvolvimento da atividade turística, o aumento da 

competitividade e o avanço das tecnologias de informação, a internet veio ganhando 

cada vez mais espaço para a realização de negócios, especialmente compra e 

vendas. No âmbito do turismo, surgiram inúmeras operadoras e agências de viagens 

online e diferentes websites vendendo produtos e serviços de todos os segmentos do 

setor, como será apresentado a seguir.  
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1. AGÊNCIAS, OPERADORAS E PACOTES 

 

A origem das agências de viagem, que se deu em meados do século XIX, veio 

da necessidade de intermediação na venda de passagens; entretanto, ao longo de 

seu desenvolvimento as agências de viagens passaram, também, a montar roteiros e 

vendê-los ao público. Seu papel de intermediadoras sofreu alterações com os avanços 

das tecnologias da informação e da comunicação, em especial com o advento da 

internet, no final do século XX, que veio a diminuir a assimetria de informações3 que 

estavam disponíveis aos intermediadores e aos consumidores finais. (REJOWSKI; 

PERUSSI, 2008; GIMARÃES; BORGES, 2008).  

Cabe ressaltar, que os avanços tecnológicos tiveram grande influência sobre 

o turismo, facilitando as viagens e favorecendo a condição de realização das mesmas. 

A Revolução Industrial, que teve início em finais do século XVIII e meados do século 

XIX, veio a possibilitar o crescimento no número de viagens, uma vez que contribuiu 

para o aumento do deslocamento de pessoas – a descoberta do vapor como fonte de 

energia e sua utilização em navios, e posteriormente a invenção do trem e das 

ferroviais tiveram muita influência no surgimento das primeiras viagens organizadas 

(DIAS, 2005, BARRETTO, 1995) 

A primeira viagem organizada, que foi realizada que 1841, levou 570 pessoas 

para o Congresso Antialcoólico em Longhborough, Inglaterra. Organizada por Thomas 

Cook, a viagem incluiu transporte, hospedagem e entretenimento. Em seguida, 

Thomas Cook passou a oferecer diversas excursões para a Europa, dando inicio a 

conceitos muito importantes para o desenvolvimento do turismo. Como, por exemplo, 

a introdução do conceito de “excursão organizada”, o que possibilitou o acesso de 

muitas pessoas às viagens; a realização do primeiro tour4 com participação de guias 

de turismo; a criação do voucher5; e o lançamento do primeiro itinerário descritivo de 

                                                           
3 Com advento da internet o consumidor final passou a ter acesso direto a um grande volume de 
informações sobre o destino turístico e serviços como hospedagem, alimentação, entretenimento e 
transporte; além de poder comprá-los diretamente. Tal fator dotou o consumidor de maior autonomia e 
poder de negociação, uma vez que o acesso à informação estava concentrado em fontes como 
agências de viagens e publicações especializadas, por exemplo. Nesse cenário, as agências de viagem 
ganharam um novo papel, o de filtrar as informações presentes na rede, que não fornece confiabilidade 
ao consumidor. Ao realizar esse serviço, as agências endossam e legitimam determinados 
fornecedores de serviços, podendo cobrar não apenas dos consumidores finais, mas também desses 
prestadores. (GUIMARÃES; BORGES, 2008) 
4 Realizado na Europa em 1846 levando 350 para uma viagem à Escócia (DIAS, 2005) 
5 Criado em 1867, conhecido como Cupom de hotel (DIAS, 2005) 
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viagem6 para turistas, que proporcionou a ascensão do mercado turístico e fomentou 

a sua exploração nas décadas posteriores (LICKORISH; JENKINS, 2000; 

BARRETTO, 1995, REJOWSKI; PERUSSI, 2008, DIAS, 2005).   

De acordo com Rejowski e Perussi (2008), com o desenvolvimento do 

mercado do turismo e a maior procura por viagens organizadas apareceram as 

primeiras operadoras de turismo, em 1928. As operadoras davam preferência à 

elaboração e operação de viagens organizadas, que eram distribuídas em outras 

agências onde eram vendidas. Passaram a ter maior visibilidade após a Segunda 

Guerra Mundial, quando deram origem ao conceito de produto turístico aliado às 

excursões organizadas que foram introduzidas no mercado por Thomas Cook e são 

atualmente conhecidas como pacotes turísticos. (DIAS, 2005, REJOWSKI; PERUSSI, 

2008).   

A elaboração de pacotes turísticos e a crescente busca por eles fez com que 

as operadoras de turismo fossem um dos fatores responsáveis pela massificação do 

turismo. As empresas se especializaram na venda dos pacotes, o que permitiu o 

barateamento do custo das viagens para os turistas. Segundo Bezerra (2006) esse 

barateamento foi em função de dois motivos: da escala de compra dos serviços 

realizada pela empresa (que passou a ser bem maior), e do fato delas assumirem o 

risco de mercado na contratação destes serviços. Após a consolidação dos pacotes 

na realidade do mercado turístico mundial a quantidade de agências se expandiu.  

Tais agências foram se moldando e agregando funções ao longo do tempo para 

atender a demanda. (DIAS, 2005, REJOWSKI; PERUSSI, 2008).  

Na América latina os primeiros países a desenvolver o turismo receptivo foram 

Chile, Argentina e Uruguai. Já no Brasil o desenvolvimento da atividade turística foi 

um pouco tardio em relação ao seu princípio. Em 1920 existiam empresas dedicadas 

à venda de passagens de navios, que era o principal meio de transporte na época, 

entretanto não é possível relatar com exatidão o surgimento da primeira agência de 

viagens no Brasil, embora existissem algumas filiais de empresas sediadas em outros 

países, a primeira agência brasileira foi criada em 1943, aproximadamente cem anos 

após Thomas Cook ter sido precursor do empreendimento na Europa. (BARETTO, 

1995, REJOWSKI; PERUSSI, 2008) 

                                                           
4 Handbook of the Trip lançado em 1845.  (FERREIRA, 2007)  
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Assim como no exterior, no Brasil, o crescimento efetivo do setor de viagens 

se deu a partir de 1950, após a Segunda Guerra Mundial, com a eclosão do turismo 

massivo e a popularização dos pacotes turísticos, elaborados pelas operadoras de 

turismo, que possuíam preços mais acessíveis e a maioria dos serviços incluídos. 

(REJOWSKI; PERUSSI, 2008)  

O turismo de massa ou turismo massivo é resultado de uma conjuntura social 

e econômica que se desenvolveu na Europa entre 1950 e 1980, aproximadamente. 

No âmbito social, o advento dos direitos trabalhistas com a concessão de férias e 

folgas remuneradas aos trabalhadores – que agora dispunham de tempo livre –, 

representou um importante avanço para o desenvolvimento do turismo. 

Economicamente, a Europa experimentou um período de expressivo crescimento, 

marcado pelo pleno emprego e pela expansão dos modelos de produção em massa 

de bens e serviços (HOBSBAWM, 1995). Somando-os ao prévio desenvolvimento dos 

transportes7, pode-se dizer que tais elementos compuseram uma circunstância – 

diferentes formas de deslocamento mais eficientes, maior tempo livre e disponibilidade 

de renda – propicia ao desenvolvimento do turismo.  

Com o aumento do número de viagens, percebeu-se um quadro de 

amadurecimento do turismo como atividade econômica acompanhado pelo 

crescimento dos investimentos em infraestrutura. (LICKORISH; JENKINS, 2000; 

DIAS, 2008). Surgiram, também, diferentes formas de turismo – viagens de interesse 

cultural, resorts, práticas de esporte, entre outros – dando início a segmentação do 

mercado. Dessa maneira, o turista do final do século XX se tornou mais exigente, 

demandando a maior especialização dos serviços. Lickorish e Jenkins (2000) apontam 

que na década de 80 surgiram novas tendências, que desencadearam mudanças no 

estilo de vida e no comportamento do consumidor. 

Ressalta-se, de acordo com Kotler (2005), que o comportamento e exigência 

do consumidor de hoje não é o mesmo do passado. Atualmente os consumidores 

possuem maior capacidade de comparação, maior variedade de bens e serviços 

ofertados e grande quantidade de informação disponível. Os avanços tecnológicos, 

                                                           
7Inicialmente, as viagens ferroviárias eram a principal forma de viajar pela Europa. Com surgimento 
do automóvel facilitou-se a realização das viagens em família por um custo reduzido. Já na segunda 
metade do século XX, a viagem transatlântica que em um primeiro momento era realizada 
exclusivamente pelo mar, ganhou forte demanda, mas após a Segunda Grande Guerra Mundial – 
com o desenvolvimento de aeronaves maiores e mais eficientes – o transporte aéreo tornou-se o 
principal meio de transporte para longas distâncias, por proporcionar a diminuição do tempo da 
viagem e a diminuição contínua do preço das passagens. (LICKORISH; JENKINS, 2000; DIAS, 2008 
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principalmente o advento da internet a partir da década de 90, aumentaram o poder 

de compra e decisão dos consumidores.  

Dessa maneira, as empresas passaram a enfrentar novos desafios diante da 

necessidade de disputa pelo mercado consumidor; logo, tornaram-se mais 

competitivas. No lugar do foco na produção, que vigorava no começo da formação 

dos mercados de consumo, entrou o foco no cliente, que passou a ter mais opções de 

escolha e a possibilidade de eleger aquilo que lhe era mais conveniente. 

(PETROCCHI, 2004)  

O desenvolvimento do turismo nesse novo cenário demandou que as 

empresas do setor adotassem estratégias para entender melhor as necessidades, 

objetivos e interesses dos consumidores e assim criar produtos que de fato 

atendessem a este novo perfil. Uma das ferramentas que possibilitou essa 

compreensão foi a segmentação de mercado, utilizada pelo marketing. Essa 

ferramenta permite a divisão de grupos homogêneos, com os mesmos interesses. 

Pensando no planejamento de uma viagem que seja atrativa para esse público 

específico, a segmentação auxilia a definir os atrativos, meios de transporte, e 

atividades nos lugares onde haja mais probabilidade de satisfazer a um determinado 

grupo de clientes. 

 Um grande exemplo dentre as operadoras de turismo que obtiveram 

destaque na operação de viagens segmentadas no Brasil foi a Stella Barros, 

considerada, até princípios dos anos 2000, a agência oficial do roteiro Walt Disney 

World. A operadora, que já organizava grupos informalmente no mercado desde 1957, 

foi fundada oficialmente em 1965, sendo a pioneira no país no transporte de turistas 

para esse destino; e junto com a CVC e a Soletur dominou o mercado turístico 

brasileiro até o início do século XXI (REJOWSKI; PERUSSI, 2008). Conforme notícia 

divulgada em meio virtual, “a operado Stella Barros, sinônimo para a Disney nas férias 

de julho”, entrou com pedido de falência em fevereiro de 20038. Em 2015, que foi 

adquiria em 2004 pelo Grupo Águia, retomou definitivamente suas atividades no 

mercado9.  

                                                           
8Mais informações disponíveis em: <http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,EMI35621-
9531,00-AGENCIA+DE+TURISMO+STELLA+BARROS+PEDE+FALENCIA.html>. Acesso em 24 de 
Junho de 2016. 
9Ver: < http://brasileconomico.ig.com.br/negocios/2015-05-27/agencia-stella-barros-retorna-ao-
mercado.html>. Acesso em 24 de Junho de 2016. 
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Após este breve referencial histórico, na próxima seção serão apontadas as 

principais diferenças entre as Agências de Viagens e Operadoras de turismo.  

 

1.1.  AGÊNCIA X OPERADORA 

 

A diferença entre as Agências de viagens e as Operadoras de Turismo ainda 

levanta muitas dúvidas. Para melhor compreender a definição de ambas, Tomelin 

(2011) utiliza uma tipologia feita pela EMBRATUR10 presente no Decreto nº 

84.934/1980 onde as agências e operadoras são chamadas, respectivamente, de 

agências de viagens e agências de viagens e turismo. De acordo com o autor: 

 

As agências de viagens prestam serviços de excursões rodoviárias a seus 
usuários em território brasileiro e em países limítrofes quando, em função da 
complementação de viagens e por tempo ilimitado – inferior a doze horas e 
sem incluir pernoite – conforme Art. 4º, § 2º do Decreto nº 84.934 (Embratur, 
1980) e Art. 4º, Inciso IV, § 2º da Resolução Normativa CNTur nº 04 
(EMBRATUR, 1983,s.p).  

As agências de viagens e turismo prestam os serviços de operação de 
viagens e excursões – individuais ou coletivas – compreendendo a 
organização, contratação e execução de programas, roteiros e itinerários, 
quando relativos a excursões do Brasil para o exterior, conforme Art. 4º, § 1º 
do Decreto nº 84.934 (Embratur, 1980). (TOMELIN, 2011, p. 55) 

 

Entretanto, as agências de turismo nacionais vêm sofrendo mudanças 

relacionadas ao processo de Globalização que interferiram diretamente no modo com 

o qual elas atuam no mercado. Com isso, pode-se afirmar que a tipologia realizada 

pela EMBRATUR não é atual e foge muito da realidade da atividade de agenciamento 

no Brasil. Do ponto de vista acadêmico existem diversas tipologias que utilizam uma 

terminologia atual, próxima da realidade do mercado brasileiro e que buscam 

compreender a função das agências de viagens e operadoras de turismo neste 

contexto. 

Segundo o Ministério do Turismo (20--), baseado em diferentes estudos, as 

agências de viagens e operadoras podem ser classificadas respectivamente como: 

agências de viagens maioristas e agências de viagens detalhistas11, por exemplo. As 

agências de viagens maioristas – também chamadas de operadoras – elaboram e 

                                                           
10 Instituto Brasileiro de Turismo.  
11 Destaca-se que esta é uma nomenclatura acadêmica, importada da literatura espanhola nas 
décadas de 1960 e 1970, sendo pouco utilizada no mercado brasileiro.  
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operam os produtos que oferecem, e além de vendê-los para as agências detalhistas 

também podem ofertá-los ao público, de maneira geral, por meio de seus escritórios. 

As agências de viagens detalhistas geralmente não elaboram os próprios produtos e 

comercializam viagens com roteiros pré-definidos que são organizados pelas 

agências maioristas (operadoras). Entretanto, podem customizar pacotes para 

clientes específicos. As agências de viagens buscam atender o público de maneira 

geral, mas também podem optar por escolher o segmento de mercado no qual 

pretende atuar. 

A partir destas definições, é possível afirmar que as agências de viagens são 

intermediárias no processo de venda de produtos elaborados pelas agências 

operadoras e por outros prestadores de serviços turísticos. Estas, além de 

repassarem os produtos que elaboram para serem revendidos pelas agências, ainda 

podem vendê-lo diretamente ao público sem a ajuda de um intermediário.  

Entretanto, esta é uma definição utilizada nas décadas de 60 e 70 e 

atualmente são pouco utilizadas pelos autores que abordam este tema. A Lei Geral 

do Turismo 11.771, no capítulo cinco art. 21º define ambas as prestadoras de serviços 

como agências de turismo, onde, no art. 27º explica que a intermediação é facultativa 

podendo as agências de turismo optar pela produção e venda dos seus próprios 

programas ou comercializarem de maneira terceirizada, pacotes produzidos por 

outras agências de turismo.  

Dentre os diferentes produtos oferecidos ao público pelas agências e 

operadoras de viagens estão os pacotes turísticos. Os pacotes podem possuir 

inúmeras configurações, que variam de acordo com os diversos elementos que o 

constituem, como número de dias, roteiro, tipo de acomodação, número de pessoas, 

quantidade de serviços incluídos, preço, destino e público alvo. O próximo tópico 

apresentará como estes pacotes podem ser encontrados no mercado e as respectivas 

classificações que podem possuir no que diz respeito à sua elaboração. 

 

1.2.  PACOTES TURÍSTICOS 

 

Analisar pacotes turísticos não é uma tarefa fácil. Considerando-se os pacotes 

como a venda de produtos turísticos existem algumas especificidades que trazem 

dificuldade em sua elaboração e avaliação. De acordo com Martins (2012) os produtos 
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possuem elementos tangíveis e intangíveis, já que são formados por produtos e 

serviços. A intangibilidade define os serviços como algo que não tem forma, tamanho 

e não pode ser tocado, só podem ser analisados quando consumidos. Além disso, a 

produção é no mesmo local do consumo, visto que o cliente consumirá o serviço no 

ato de sua realização.  Outra característica que apresenta o produto turístico é que 

não pode ser armazenado, isso quer dizer que quando, por exemplo, uma passagem 

de ônibus não é utilizada, essa mesma passagem não poderá ser estocada para ser 

utilizada em outra ocasião. A distância do local de consumo é outra particularidade 

dos pacotes turísticos, visto que é necessário confiar nas fontes informativas sobre o 

local de destino já que não é possível realizar uma viagem prévia para certificar-se de 

que as informações passadas são verdadeiras. 

 O produto turístico também pode ser caracterizado como rígido, subjetivo e 

heterogêneo, que traduzem, respectivamente, a flexibilidade às mudanças da procura, 

o fato de um mesmo produto não agradar a todos os clientes e a diversidade dos 

elementos que o compõem (MARTINS, 2012). Pode-se afirmar que todas as 

características presentes no produto se estendem aos pacotes, já que estes 

promovem a venda dos produtos. Com isso, é possível perceber a dificuldade de 

analisar e encontrar definições específicas para os pacotes turísticos, já que se trata 

de um tema abrangente que envolve diferentes setores do turismo e efetuam a venda 

de produtos e serviços ao mesmo tempo. 

De acordo com Chansawang (1999) pacote turístico é um produto de viagem 

que oferece vários elementos por um preço único, incluindo alguns elementos do trade 

turístico como hospedagem, passeios, atrações, entretenimento, refeições, aluguel de 

carros e transporte; como os meios aeroviário, terrestre, ferroviários e marítimos ou 

carro privado. Já para Medeiros (2013),  

 

Pacote turístico é uma viagem, individual ou em grupo, geralmente pré-paga, 
organizada para um ou mais destinos, que inclui dois ou mais serviços 
turísticos, tais como transporte, hospedagem, alimentação, passeios, guias 
ou ingressos, entre outros, e que é vendido a um preço único, sem 
discriminação do preço de cada serviço individualmente.  

 

Os pacotes turísticos sempre foram vistos como convenientes e econômicos 

para quem os compra, uma vez que é pago um só preço para diferentes serviços 

prestados. Morrison (1996) afirma que os pacotes turísticos podem ser considerados 

únicos, em função da combinação de serviços dos fornecedores, transportadores e 
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outros intermediários do trade que estão envolvidos em sua configuração. Quando o 

tempo e o dinheiro são limitados, esta é provavelmente a melhor escolha para realizar 

uma viagem. (CHANSAWANG, 1999; MORRISON, 1996) 

A popularidade dos pacotes turísticos eclodiu após a Segunda Guerra 

Mundial, aproximadamente em 1950, e aumentou significativamente em relação ao 

seu princípio, acompanhando o número de operadoras e agências que também foram 

crescendo ao longo do tempo. Com o passar dos anos os operadores desenvolveram 

uma variedade de tipos de pacotes para os viajantes, oferecendo mais confiança, 

melhores preços e comodidade. (REJOWSKI; PERUSSI, 2008). 

Conforme Chansawang (1999) existem duas categorias para pacotes 

turísticos: os que são elaborados pelos intermediários, incluindo atacadistas, 

operadoras e agentes de viagens; e os organizados por outros, como fornecedores, 

transportadores, organizações de marketing e grupos de interesse. Esses pacotes 

podem ser classificados levando em consideração quatro elementos: público alvo, 

tempo de duração, elementos incluídos e organização da viagem/destino do roteiro. 

A seguir abordar-se-ão as diferentes classificações de pacotes turísticos de acordo 

com suas especificações. 

 

1.2.1 Classificação de pacotes turísticos 

 

A seguir serão apresentadas as tipologias de pacote turístico e as definições 

utilizadas por autores como Chansawang (1999), Nagle (1999), Karr (2004), Hayward 

(2000), Dale (2005) e Beaver (2005), Medeiros (2013), entre outros. É importante 

inferir que as definições das tipologias utilizadas por Chansawang (1999) foram 

consideradas defasadas do cenário atual, de modo que as definições empregadas 

compõem uma mescla de diferentes autores.  

 

1.2.1.1. Classificação de acordo com os elementos incluídos 

 

A classificação dos pacotes turísticos pode estar relacionada aos elementos 

que neles estão incluídos. Esses elementos são divididos por Chansawang (1999) nas 

seguintes categorias: Pacotes all inclusive, Pacotes guiados; Fly and drive; Fly and 
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cruise; Fly and rail; Acomodação e alimentação; e Pacotes de eventos. As respectivas 

categorias serão definidas a seguir: 

 Pacotes all inclusive12: é um termo criado recentemente para package holidays, 

que pode ser definido por aquele que inclui todos os transportes, transfers e 

hospedagem, além de todas as refeições bebidas e entretenimento que 

também estão incluídos. É cobrado um valor único pago previamente pelo 

consumidor, que pode variar de acordo com a quantidade excursões que inclui 

o pacote (BLACKMAN; SMITH; ROWE; STEWART, 2005, NAGLE, 1999). 

 

 Pacotes guiados: quando se adquire um pacote/visitas guiados a empresa 

contratada é responsável pela organização de todos os detalhes e por informar 

ao consumidor o que deve ser esperado de cada atrativo que será visitado. O 

consumidor também é informado sobre os valores desde o ato da compra e o 

pagamento pelo serviço é feito, na maioria das vezes, antes de sua prestação. 

Esses pacotes/visitas permitem ao consumidor conhecer maior parte dos 

atrativos em pouco tempo com praticidade e oferecem a segurança de viajar 

em grupo além de também ser conveniente para quem tem mobilidade limitada 

durante a viagem. Algumas visitas guiadas são temáticas, reunindo um grupo 

com interesse em comum.  Esses pacotes/visitas podem ser cheios de 

atividades, e estão focados quase sempre na visitação dos atrativos turísticos 

de uma determinada região. (KARR, 2004; VEILLEUX; BAIRD, 2007). 

 

 Fly and drive: é muito comum no mercado, vendido por muitas operadoras. 

Inclui geralmente os voos de ida e volta; hospedagem e aluguel de carro pelo 

período de duração da viagem, onde o consumidor pode retirar o carro no 

aeroporto quando chega ao seu destino e se dirigir até o local de hospedagem 

de sua escolha. Assim, o cliente tem mais independência para desfrutar a 

viagem, podendo conhecer os atrativos e visitar os locais desejados de acordo 

com seu próprio tempo sem precisar seguir horários pré-determinados nos 

roteiros tradicionais. (BLACKMAN; SMITH; ROWE; STEWART, 2005) 

 

                                                           
12 Tudo incluído, em tradução livre. 
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 Fly and cruise: é oferecido por todas as grandes companhias de cruzeiros. O 

nome “Fly and cruise” pode ser traduzido livremente para voe e cruzeiro. Isso 

significa que o preço cotado além de incluir a viagem de navio também o voo 

de ida, de volta ou ambos para o local de onde partirá o navio. Esses voos 

podem ser regulares ou fretados, nesse caso o navio deve ser grande o 

suficiente para autorizar o fretamento que chegam de diferentes aeroportos. Os 

cruzeiros mais caros geralmente optam pelos voos regulares, porque oferecem 

mais flexibilidade e aumenta a percepção de luxo por parte do cliente. O valor 

cobrado também inclui a acomodação em cabines, todas as refeições, e, na 

maioria das vezes, o serviço de quarto e as atividades realizadas a bordo. 

(DALE, 2005)  

 

 Fly and rail: pode ser definido pela combinação da utilização de transportes do 

setor aéreo com o ferroviário. A combinação pode ser feita por um transporte 

aéreo fretado ou não com passagem de trem ilimitada ou diretamente para 

algum local previamente estabelecido por um determinado período de tempo. 

(BEAVER, 2005) 

 

 Acomodação e alimentação: pacotes que incluem acomodação e refeição por 

um único preço. De acordo com Hayward (2000), essa categoria é chamada de 

acomodação com serviços, que pode ser dividida em três opções: full board, 

também conhecida como “Plano Americano”, que inclui três refeições; half 

board, onde o cliente pode optar por café da manhã mais almoço ou jantar, bed 

and breakfast – ou “Plano Continental” – que inclui apenas o café da manhã. 

(CHANSAWANG, 1999; HAYWARD, 2000) 

 

 Pacotes de eventos: são os pacotes que oferecem a oportunidade ao turista de 

comparecer a acontecimentos periódicos, especiais, festivais de 

entretenimento e manifestações culturais, assim como outras ocorrências que 

tenham localidade em distintas localidades do mundo. São feitas as reservas 

das passagens e ingressos ou entradas para o evento garantindo a 

participação de quem adquire o pacote. (CHANSAWANG, 1999). 

 



24 
 

Entretanto, as classificações de acordo com os elementos incluídos utilizadas 

por Chansawang (1999) não se adaptam muito bem às configurações dos pacotes 

existentes no mercado atual. Para melhor compreendê-las Medeiros (2013) utiliza as 

seguintes definições:  

 Pacote aéreo padrão: O tipo de pacote padrão oferecido pela maior parte das 

operadoras é composto dos seguintes elementos: passagem aérea, 

hospedagem com número de noites e categorias variáveis, traslados de 

chegada e saída (transfers in/out), podendo possuir um passeio panorâmico 

pela cidade (city tour). O pacote padrão inclui somente uma cidade como 

destino. 

 City pack: Um city pack é um tipo de pacote turístico semelhante ao pacote 

aéreo padrão, mas sem a inclusão do bilhete aéreo, consistindo somente da 

hospedagem (categoria e número de noite variáveis), traslados de chegada e 

saída e a possibilidade passeio panorâmico. 

 Pacote com múltiplos destinos: Tipo de pacote turístico que oferece serviços 

em mais de um destino no mesmo roteiro. 

 

 

1.2.1.2. Classificação de acordo com o mercado 

 

Alguns pacotes são desenvolvidos para identificar e atender à tipos de 

mercado específico, que podem ser: Pacotes de Incentivo; Pacotes 

convenção/conferência, Pacotes família, que serão respectivamente apresentados. 

(CHANSAWANG, 1999) 

 Pacotes de incentivo: pacotes all inclusive destinados a uma variedade de 

grupos e indivíduos – que podem compor comerciantes intermediários, 

fornecedores e/ou organizações de marketing de destinos. Normalmente, estes 

pacotes são comprados por empresas, associações e outras companhias como 

recompensa a funcionários pelo aumento de vendas, alcance de metas e 

desempenho, lançamento de novos produtos, entre outros.   

 

  Pacotes convenção/conferência: este tipo de pacote turístico é, normalmente, 

fornecido por hotéis, resorts e centros de conferência. Têm como objetivo atrair 

pessoas à realização de reuniões e conferências; costumam incluir 
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acomodações, refeições e alguns eventos ou programas especiais. 

(MORRISON, 1996; CHANSAWANG, 1999) 

 

  Pacotes Família: pacotes direcionados às viagens familiares de férias, que 

buscam agradar a todos os componentes de uma família (crianças e adultos), 

como por exemplo: parques naturais, parques temáticos e cruzeiros marítimos. 

Normalmente, estes pacotes incluem programas especiais para crianças, como 

os pacotes especiais de cruzeiros para crianças.  

 

1.2.1.3 Classificação de acordo com o tempo de duração 

 

Esta categoria está relacionada ao período de realização da viagem, que está 

diretamente atrelado, conforme Chansawang (1999), à época do ano ou sazonalidade. 

Essas viagens são planejadas para determinadas ocasiões, que devem acontecer por 

um período específico de tempo ou/e que só podem ocorrer em determinadas épocas 

do ano. Como viagens de finais de semana, férias, ou feriados – período de datas 

comemorativas; viagens sazonais, que são planejadas de acordo com as estações do 

ano, como por exemplo, viagem para esquiar; e as viagens de baixa temporada, onde 

geralmente se negociam preços mais acessíveis em função da baixa demanda em 

alguns períodos do ano.  

Contudo, as definições utilizadas por Chansawang não necessariamente 

explicam a tipologia utilizada por ele, já que se acredita que o tempo de duração da 

viagem, está relacionado ao período dedicado pelo cliente para a realização da 

mesma, e não à época que do ano que será feita a viagem. Com isso pode-se dizer 

que a classificação em de acordo com o tempo de duração deve estar atrelada ao 

número de dias durante o qual é feita a viagem.   

 

1.2.1.4 Classificação de acordo com organização da viagem 

 

Outra maneira de classificar os pacotes é de acordo com a organização dos 

mesmos, como são montados e quem os elabora. Chansawang (1999) os separa 

como: Pacote turístico independente; Pacote completo em grupo; Pacote fretado; E 

Pacote por destino. 

 Pacote turístico independente: pacotes especiais organizados por um agente 

de viagens ou por um especialista em viagens independente que atende às 
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necessidades especiais do consumidor durante viagem à um país estrangeiro. 

(MORRISON, 1996; CHANSAWANG, 1999) 

 

 Pacote completo em grupo: pacotes all inclusive destinados a grupos com 

tamanhos específicos, que podem envolver um ou mais grupos viajando; 

utiliza-se de agendamento ou fretamento de serviços aéreos. 

 

 Pacote fretado: pacotes em que a aeronave ou outros equipamentos são 

fretados por um atacadista, operador, indivíduo ou grupo. 

 

 Pacote por destino: este tipo de pacote tende a privilegiar ou destacar aspectos 

específicos de determinado destino ou área; muitas vezes fornece folhetos para 

a promoção de tais destinos. 

 

Este capítulo compreende como o desenvolvimento da atividade turística 

trouxe diferentes aspectos que foram incorporados à dinâmica do turismo e que fazem 

parte até hoje da atual configuração do mercado, como o surgimento das excursões 

que deram origem aos pacotes turísticos que até hoje fazem parte do mercado e 

buscam constantemente adaptar-se aos desejos e necessidades dos consumidores. 

Neste sentido, as agências e operadoras de turismo assumiram um papel 

importante na oferta de um produto turístico; pacote; flexível às demandas do 

mercado. Em aspecto mais técnico, refletiu no surgimento de diferentes categorias e 

definições dos pacotes turísticos ofertados, que serão utilizadas no terceiro capítulo – 

Resultados e Análise – referente à análise realizada neste trabalho.  

À continuação, tratar-se-á o universo Disney e Orlando como destinos 

turísticos, a fim de contribuir à futura análise dos pacotes turísticos ofertados no 

mercado brasileiro que possuam esses destinos. 
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2 ORLANDO E DISNEY COMO DESTINOS TURÍSTICOS 

 

Este capítulo abordará a criação do Complexo Disney13 em Orlando – Walt 

Disney World – e o seu crescimento e estabilização no mercado, assim como o 

impulso e a promoção turística que os parques do complexo trouxeram para a cidade.  

A cidade de Orlando, que está localizada na zona central do estado da Flórida 

nos Estados Unidos e tem aproximadamente dois milhões de habitantes, é uma das 

cidades mais visitadas do país. Segundo pesquisa realizada pelo site Hoteis.com no 

ano de 2013, Orlando foi a cidade mais visitada por brasileiros no exterior, seguida de 

Nova York e Miami – que também está localizada no estado da Flórida14.  Além disso, 

uma pesquisa divulgada pela globo.com em 2015, mostrou que os turistas brasileiros 

ocupam o topo do ranking de visitantes na cidade. A infraestrutura turística é tão 

grande que, segundo Bauer (2013) Orlando possui 100 mil quartos de hotel além de 

26 mil residências para aluguel por temporada.  O turismo oferecido dentro da área 

de lazer e negócios vai de parques temáticos e shoppings centers a galerias de artes 

e centro de convenções. 

Uma das principais razões para o desenvolvimento turístico da cidade de 

Orlando foi a construção do Walt Disney World em seu território, conforme Bauer 

(2013). De acordo com Nader (2007), a escolha do estado da Flórida e da cidade para 

dar início a construção de mais uma de suas fábricas de realização de sonhos foi feita 

em absoluto sigilo. O segundo parque projetado por Walt tinha como objetivo 

complementar a Disneyland, primeiro da empresa que funcionava há quatro anos na 

Califórnia.  

Localizado no distrito de Anaheim, a quarenta quilômetros a sudeste de Los 

Angeles, na Califórnia, a Disneyland ou Disneylândia é um dos parques temáticos 

mais requisitados do mundo15. Inaugurado em julho de 1955, o parque foi o primeiro 

idealizado por Walt Disney e custou originalmente dezessete milhões de dólares. Após 

sua inauguração, o empreendimento obteve um lucro muito elevado, e atualmente 

                                                           
13Conjunto dos parques, hotéis, resorts, lojas e restaurantes que fazem parte da Walt Disney World.  
14 Mais informações em: <http://www1.folha.uol.com.br/turismo/2014/01/1400917-eua-lideram-lista-
das-cidades-mais-visitadas-por-brasileiros-no-exterior.shtml>. Acessado em: 10 de junho de 2016.  
15 Mais informações em: < http://www.teaconnect.org/images/files/TEA_160_611852_160525.pdf> 
Acessado em: 30 de Junho de 2016.  
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esse lucro passou a ser de aproximadamente três bilhões de dólares por ano, 

originados pelos seus mais de 18 milhões de visitantes16.  

Apesar do sucesso do seu primeiro grande centro de lazer, houve um 

crescimento do setor imobiliário na região que acabou trazendo empreendimentos de 

baixa qualidade e de um nível que não era o esperado por Walt. Somado a ineficiência 

dos estabelecimentos e serviços prestados nas redondezas, a vontade de Walt de 

estar sempre se atualizando e crescendo fez com que ele começasse a pensar em 

expandir o seu negócio e criar muito mais do que um parque, mas sim uma cidade 

onde pudesse oferecer uma vida que as pessoas jamais viveriam em qualquer outro 

lugar, estando em constante renovação. Sendo assim, em 1959, deu-se início à busca 

de um espaço para materializar o projeto, denominado por seu autor de Disneyworld. 

(NADER, 2007) 

A partir de 1964 iniciaram-se as compras dos terrenos no centro da Flórida, 

em nome de diferentes empresas, conforme orientou o governador regente da época 

visando o progresso da região. Orlando era a cidade mais próxima do local que 

sediaria o novo complexo da Disney – Walt Disney World – lugar perfeito para por em 

prática os seus novos planos. Após o anúncio da compra das terras por Disney, a 

valorização da Flórida se tornou realidade e os preços das terras no local subiram 

consideravelmente. Esse acontecimento foi de extrema importância para a história do 

estado da Flórida que, conforme Nader (2007, p. 204), “tem sido o estado que mais 

cresce em toda a nação norte-americana”; visto que auxiliou no desenvolvimento e 

consolidação do turismo na região, que atualmente emprega cerca de 230 mil pessoas 

na cidade de Orlando e atrai mais de 55 milhões de turistas por ano em função dos 

seus parques temáticos. (BAUER, 2013)  

Foram três anos de planejamento para a abertura do parque e dois de 

construção. Sua abertura foi em 1971, cinco anos após a morte de Walt Disney, seu 

principal idealizador. Foi seu parceiro nos negócios e irmão Roy quem deu seguimento 

aos planos, que veio a falecer dois meses depois da concretização do parque. A obra 

do complexo empregou milhares de trabalhadores e teve um custo de 450 milhões de 

dólares. (NADER, 2007) 

                                                           
16 Para mais informações acessar: 
<http://www.teaconnect.org/images/files/TEA_160_611852_160525.pdf>. Acesso em: 10 de Junho de 
2016.   
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Em primeiro de outubro de 1971 foi inaugurado o primeiro parque do Resort: 

Magic Kingdom. Onze anos depois, inaugurou-se o Epcot Center. Dando sequência a 

formação do complexo, em 1989, foi incorporado mais um parque ao resort, o Disney’s 

Hollywood Studios – inicialmente chamado de Disney MGM Studios. No mesmo ano 

de sua criação, foi criado o primeiro parque aquático do resort, inspirado nas praias 

do Havaí, o Thyphoon Lagoon. Em 1995 o segundo parque aquático do resort foi 

inaugurado, tendo como temática uma estação de esqui na neve. O parque mais 

recente de Walt Disney foi finalizado no ano de 1998, o Animal Kingdom, que é todo 

inspirado no reino animal.  

Dessa maneira, o complexo Walt Disney World possui quatro parques 

temáticos, que são: Magic Kingdom Park, Disney`s Animal Kingdom Theme Park, 

Epcot Center e Disney`s Hollywood Studios, além de dois parques 

aquáticos: Disney`s Blizzard Beach e o Disney`s Thyphoon Lagoon. O complexo da 

Disney faz parte de um agrupamento de parques famosos que possui a cidade de 

Orlando, motivo pelo qual é conhecida como a capital mundial da diversão17, já que 

oferece entretenimento para todo o tipo de público que a visita. Como exemplo de 

outros parques aclamados existentes na região pode-se citar o SeaWorld Orlando, 

Busch Gardens e o Universal Studios Flórida.18 

Em junho de 1990 a produtora Universal chega a Orlando e abre seu primeiro 

parque, concorrente ao idealizado por Walt Disney: Universal Studios Florida, que foi 

idealizado em contraproposta ao Hollywood Studios, inaugurado um ano antes. O 

parque da Universal Studios, assim como os parques da Disney, foi criado com base 

nos mais famosos filmes de sua lista de produções. Em função do seu imenso 

sucesso, nove anos depois da criação do seu primeiro parque temático a empresa 

criou um novo parque próximo a ele, também em Orlando, chamado Islands of 

Adventure, que abriga o famoso personagem do Harry Potter. O lançamento da 

atração que encantou o mundo aumentou o movimento do parque em 2,9%, de acordo 

com TEA/AECOM (2012) referente ao ano de 2011. O grupo ainda administra o 

parque aquático Wet’n’Wild. Todos os parques temáticos da Universal contaram com 

uma exclusiva consultoria do renomado diretor de cinema Steven Spielberg durante 

                                                           
17De acordo com <http://www.viajandoparaorlando.com/parques/parques.php>. Acessado em 10 de 
Junho de 2016. 
18Para mais informações, acessar: <http://www.viajandoparaorlando.com/parques/parques.php>. 
Acesso em 10 de Junho de 2016. 
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sua elaboração. O complexo de entretenimento da Universal conta com restaurantes, 

lojas, cinemas, lanchonetes e três resorts disponíveis pra acolher os seus 

convidados19. O parque Universal Studios de Orlando ainda que seja um dos maiores 

concorrentes do Disney Hollywood Studios, recebeu no ano de 2015 1,2 milhões de 

visitantes a menos que o da Disney, mostrando a liderança do complexo sobre seus 

oponentes.  

 

2.1 OFERTA DE PRODUTOS 

 

A Walt Disney World oferece em seu complexo uma gama de atrações que 

estão divididas entre seus quatro parques, os quais podem ser considerados os 

principais produtos da Disney. Além das atrações, os centros de lazer dispõem de 

restaurantes, lojas e diversos tipos de entretenimento. O complexo ainda possui hotéis 

e resorts que oferecem vantagens para os hóspedes que optarem por desfrutar 

também dos parques temáticos. Em seguida, serão indicadas as principais 

características destes parques, dos hotéis e o que a Disney considera o maior segredo 

para encantar seus clientes.  

 

 

Figura 1 – Castelo da Cinderela, Magic Kingdom.  
Fonte:Site Oficial Walt Disney World, 2016. 
 
 

O primeiro parque do Walt Disney World, Magic Kingdom, conta com seis 

regiões temáticas diferentes: Main Street USA, Adventureland, Frontierland, Liberty 

                                                           
19Outras informações disponíveis em: <http://www.viajandoparaorlando.com/parques/parques.php>. 
Acesso em 10 de Junho de 2016. 
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Square, Fantasyland e Tomorrowland. Ao ingressar neste mundo que sobrepõe a 

realidade já é possível perceber a atmosfera mágica que envolve o parque ao ver 

castelo da Cinderela (Figura 1) localizado no centro do ambiente.  

O Magic Kingdom possui 41 atrações que oferecem ao público uma 

experiência singular que tem como principais homenageados os personagens e 

desenhos criados por Walt Disney. O leque de atrações envolve montanhas russas 

com a temática dos filmes Disney, casa dos personagens, casa do terror e etc.  

Foi o parque mais visitado do complexo no ano de 2015, quando recebeu 20,4 

milhões de visitantes, de acordo com TEA/AECOM (2016). Em 2011, ocupou o 

primeiro lugar dos parques mais frequentados do mundo, com aproximadamente 17,1 

milhões de visitantes20. Em outra pesquisa realizada pela Holsteltur em 2013 as visitas 

giravam em torno de 50 mil pessoas por dia, considerando o aumento da frequência 

em alguns dias específicos da semana, como o fim de semana, é possível afirmar que 

há dias em que o parque pode chegar a receber até 150 mil visitantes. Atualmente 

este número pode ser ainda maior, se for considerado o aumento de 6% que teve em 

relação ao número de visitas recebidas em 2013 (19,3 milhões).  

Para acolher ao público que recebe existem três hotéis do complexo Disney 

que estão localizados próximos ao parque. Além disso, a estrutura é composta por 37 

restaurantes, 40 lojas à disposição dos visitantes e 39 apresentações – chamadas 

pelo site oficial21 de entretenimentos - que podem ser traduzidas em: espetáculos, 

vivência com os personagens, desfiles animados, show com artistas de rua, entre 

outros. O horário de funcionamento do parque vai de 8h a 00h.  

O segundo parque do complexo Disney a ser criado foi o Epcot (Figura 2), que 

significa “Experimental Prototype of Community of Tomorrow”, e pode ser livremente 

traduzido para Protótipo Experimental da Comunidade do Amanhã. O próprio nome 

utilizado revela um pouco do pensamento vanguardista de Walt Disney; dividido em 

duas diferentes partes: Future World e World Showcase, o parque apresenta 

inovações tecnológicas e aspectos de diferentes culturas, respectivamente. Composto 

por pavilhões que representam 11 países – Itália, Japão, China, Canadá, França, 

Reino Unido, Noruega, Marrocos, México, Alemanha e Estados Unidos – o World 

                                                           
20Para mais informações acessar: <http://www.dicasorlando.com/2012/06/quais-sao-os-parques-mais-
visitados.html>. Acesso em: 20 de Junho de 2016.  
21 Mais informações em: <https://disneyworld.disney.go.com/pt/destinations/magic-kingdom/>. Acesso 
em 20 de Junho de 2016. 
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Showcase traz, para o visitante, réplicas de praças, jardins e construções famosas 

nesses países além de restaurantes que oferecem culinária típica encontrada em cada 

um deles.  

O parque possui o dobro do tamanho do Magic Kingdom – para aproveitar 

cada um de suas 36 atrações, 49 restaurantes, 58 lojas e 26 experiências de 

entretenimento, o visitante dispõe de 12h de funcionamento (de 9h às 21h). O Epcot 

Walt Disney World recebeu cerca de 11 milhões de visitantes em 2012, o que o 

colocou em 6º lugar na lista de parques mais visitantes do mundo nesse ano, segundo 

dados apresentados pela Hosteltur (2013). Em 2015 o parque apareceu na novamente 

em uma lista divulgada pela TEA/AECOM dos parques mais visitados do mundo, 

desta vez com 11,8 milhões de visitantes. Para complementar a oferta, existem cinco 

hotéis próximos ao parque. De acordo com Nader (2007) construção deste amplo 

parque foram gastos 1,2 bilhões de dólares. 

 

 

Figura 2 – Epcot, Walt Disney Word.  
Fonte:Site Oficial Walt Disney World, 2016. 

 

Até o ano de 2008 o terceiro parque do complexo, Disney’s Hollywood Studios, 

era conhecido como “Disney – MGM Studios”. O parque tornou realidade o sonho de 

Walt Disney de fazer algo totalmente baseado no cinema e televisão, sobretudo nos 

filmes de Hollywood. A intenção é proporcionar ao público a sensação de fazer parte 

da produção dos filmes levando-o aos bastidores e realizando shows e eventos 

exclusivos para os amantes das produções cinematográficas. Seguindo o padrão de 

sucesso Disney, o Hollywood Studios ocupou a 8ª colocação na lista dos parques mais 

visitados do mundo em 2012, com 9,9 milhões de visitantes (HOSTELTUR, 2013). Em 
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2015 sua posição foi mantida, entretanto, houve um aumento de quase um milhão de 

visitantes, passando a ser 10,8 milhões (TEA/AECOM, 2016).  

As atrações mais populares deste parque são a Montanha Russa do 

Aerosmith (Rock’n’Roller Coaster Starring Aerosmith) – Figura 3 abaixo–, a atração 

do Toy Story e o Twilight Zone Tower of Terror – o famoso elevador do terror que 

despenca do 13º andar. Para entreter os seus visitantes o Hollywood Studios dispõe 

de 14 atrações, 22 restaurantes, 33 lojas, e 19 tipos diferentes de entretenimento. Seu 

horário de funcionamento vai de 9h às 22h.  

 

 

Figura 3 – Montanha Russa do Aerosmith no Disney’s Hollywood Studios.  
Fonte:Site Oficial Walt Disney World, 2016. 

 

O parque mais novo do complexo Disney, Disney’s Animal Kingdom Theme 

Park, é um dos maiores parques temáticos de animais do mundo; sua entrada principal 

é marcada por uma imponente árvore, chamada Árvore da Vida, presente na Figura 

4. Em 2012, o parque ocupou a 7ª posição no ranking dos mais visitados do mundo, 

com aproximadamente 10 milhões de visitantes (HOSTELTUR, 2013). três anos 

depois, assim como o Hollywood Studios, apresentou um aumento de quase um 

milhão de visitantes, que passou a ser 10,9 milhões, mas se manteve na sétima 

posição dos parques mais visitados do mundo.  

O Animal Kingdom (Figura 4) possui mais de dois mil animais que se dividem 

em 300 espécies. Além da preocupação com a fauna do parque, os idealizadores do 

lugar também pensaram em construir um ambiente que fizesse com que os visitantes 

se sentissem no meio da selva, por isso possui uma grande diversidade em sua 

vegetação. A área que foi destinada ao centro de lazer é enorme, cinco vezes maior 
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do que o Magic Kingdom. São 30 atrações diferentes disponíveis para divertir o 

público, conta com 27 restaurantes e 23 diferentes tipos de entretenimento – como a 

vivência com os animais e personagens, show com artistas, entre outros. Seu horário 

de funcionamento é de 9h às 23h. 

 

 

Figura 4 – Árvore da Vida, Disney’s Animal Kingdom.  
Fonte:Site Oficial Walt Disney World, 2016. 

 

O primeiro parque aquático a ser integrado ao complexo foi o Typhoon 

Lagoon. A decoração do parque foi elaborada para representar um vilarejo em ruínas. 

Aos visitantes são oferecidos mergulhos com diferentes espécies marinhas (Figura 5), 

como tubarões e arraias, além dos tradicionais tobogãs aquáticos e corredeiras. O 

local possui seis restaurantes e quatro lojas que complementam as 11 atrações 

oferecidas ao público. 

 

 

Figura 5 – Mergulho, Typhoon Lagoon.  
Fonte:Site Oficial Walt Disney World, 2016. 
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O Disney's Blizzard Beach é o parque aquático mais novo do complexo. Sua 

construção tem como enredo a estória fictícia de uma nevasca que atingira o local e 

originou a primeira estação de esqui da Flórida, entretanto, a neve não durou por muito 

tempo e logo a água derreteu e deu origem ao parque. A Figura 6 abaixo mostra uma 

das atrações, o Snow Stormers, que foi inspirada no tema proposto. Para narrar essa 

estória o parque dispõe de 12 atrações, nove restaurantes, e quatro lojas.  

 

 

Figura 6 – Snow Stormers, Disney’s Blizzard Beach.  
Fonte:Site Oficial Walt Disney World, 2016. 

 

Além da grandiosidade dos parques, outro fator que chama atenção para a 

imensidão do complexo é a existência de hotéis planejados para receber aos seus 

visitantes. Os hotéis estão divididos em três categorias: 1) Deluxe: com Villas e Hotéis 

Resort; 2) Moderada: composta por Hotéis Resort; e 3) Econômica: também 

constituída por Hotéis Resorts.  A primeira categoria dispõe de 18 hotéis, a segunda 

de cinco e a terceira conta com cinco resorts. Ao todo são 28 opções de hospedagem 

diferentes oferecidas pelo complexo. Todos estes hotéis encontram-se nas 

proximidades dos parques e possuem, além do transporte para estes, vantagens que 

fazem com que sejam a melhor opção para quem opta por visitar os parques do Walt 

Disney World. Como exemplo das vantagens oferecidas pode-se citar as “Horas 

Mágicas Extras”, benefício que permite aos hóspedes dos Hotéis Resort Disney 

passarem mais tempo nos parques temáticos. Além disso, cada dia um parque 

diferente abre mais cedo ou fecha mais tarde para que os hospedes desfrutem com 

mais conforto e aproveitem cada atração com mais tranquilidade e menos fila. Para 

usufruir destes privilégios é necessária somente a identificação do hotel utilizado22.   

                                                           
22 Cabe ressaltar que a hospedagem nos hotéis da Disney não garante o ingresso para o parque, 
dessa forma, para obter esses benefícios o hóspede deve adquirir os ingressos separadamente.  
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Os produtos e serviços oferecidos pela Disney vão muito além da 

hospedagem, atrações dos parques e venda de objetos materiais. Todo o cenário23 

do lugar, assim como os seus funcionários, está impregnado com a cultura e filosofia 

da empresa. De acordo com Disney Institute (2011), a empresa utiliza o cenário para 

passar mensagens aos seus visitantes. O cenário também engloba o trabalho de 

manter e melhorar o ambiente ao longo do tempo. O cuidado vai desde a manutenção 

dos brinquedos à limpeza do ambiente. Essa preocupação com mínimos detalhes é o 

que eles consideram a fórmula do sucesso do complexo. 

A Disney possui uma cultura organizacional e valores corporativos muito 

firmes. Seus clientes são considerados convidados; os seus funcionários, anfitriões, 

que não usam uniformes, mas sim figurinos dos personagens criados pelos estúdios 

da produtora; e a quantidade de pessoas que recebe não é tratada como multidão, e 

sim como público. No treinamento oferecido aos membros da equipe de anfitriões são 

ensinados os princípios mais importantes dos valores da empresa, o objetivo é fazer 

com que eles se sintam fundamentais para o funcionamento do complexo e que estão 

ali para empenhar não só as suas funções, mas também para trazer alegria às 

pessoas. Esses valores devem ser transpassados ao público para que a magia Disney 

perpetue e siga encantando seus convidados por todo o mundo. (LIPP, 2013).  

Todos estes detalhes movem milhares de visitantes por ano aos parques da 

Disney. Talvez esta seja uma das explicações para que a China, o Japão e a França 

já tenham trazido a magia do império para seus países, construindo respectivamente 

a Hong Kong Disneyland em 2005, Disney Tóquio em 1983 e a Eurodisney em 1992; 

que incorporam em suas atrações aspectos baseados em desenhos e outras 

produções que fazem sucesso em sua região. Além destes três centros de 

entretenimento citados, no dia 16 de junho de 2016 foi inaugurada a Disney de 

Shanghai, na China, com o orçamento estimado em cinco bilhões de dólares24.  

Considerando que os brasileiros estão entre o maior número de turistas que 

visitam a cidade de Orlando, como foi visto anteriormente, é notável a dificuldade e a 

falta de investimentos em empreendimentos do tipo no país. Como consequência da 

falta de infraestrutura; o mercado instável e a necessidade de um elevado capital de 

                                                           
23 Cenário engloba o projeto arquitetônico, paisagístico, iluminação, cores, design e superfície do 
piso, cheiros, sabores, experiências táteis, música/som ambiente, pontos de referência/placas 
informativas e detalhes internos e externos. Disney Institute, 2011.  
24 Mais informações em: <https://jovemnerd.com.br/nerdnews/conheca-o-shanghai-disneyland-park/> 
Acesso em 30 de Junho de 2016.  
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investimento; a indústria dos parques temáticos se tornou escassa no país, fazendo 

com que as opções de entretenimento doméstico sejam restritas neste setor e com 

que muitos brasileiros viajem todos os anos para a visitação de parques temáticos no 

exterior. A falta de infraestrutura não é o único empecilho existente para o 

desenvolvimento do setor no Brasil, as altas taxas de juros cobradas e a inexistência 

de uma legislação específica para o setor impede muitas vezes a consolidação de um 

projeto na indústria em questão, restringindo ainda mais a possibilidade de ampliação 

do setor de parques temáticos. (SALOMÃO, 2000). 

O conjunto de dificuldades existentes para dar início a um empreendimento 

de sucesso no ramo resulta em um elevado custo para àquele que investe o que leva 

na maioria das vezes à inviabilidade do projeto, ou a existência de um projeto que 

deverá ser vendido a um custo alto para cobrir as despesas realizadas para a sua 

viabilidade, o que provavelmente o levaria a falência devido à sensibilidade do 

consumidor ao preço no Brasil. O desenvolvimento da indústria dos parques temáticos 

é algo complexo que necessita de estudo e menos burocracia para tornar-se parte da 

gama de empreendimentos de entretenimento no país. Nesse cenário de instabilidade 

e considerando a representatividade do mercado brasileiro no consumo dos Parques 

Disney, em Orlando, caberia pensar até que ponto a criação de um parque temático 

Disney no Brasil seria do interesse da empresa, como nos casos de Tóquio e de Paris. 

(SALOMÃO, 2000). 

Todavia, o resultado de toda a dificuldade enfrentada para a abertura de um 

parque temático pode ser muito exitoso. Como foi visto no caso da Disney o sucesso 

foi absoluto e indubitável. A receita gerada pelo complexo, que chegou a 3,91 bilhões 

de dólares no primeiro trimestre fiscal do ano de 201325, é fruto de diversos produtos 

e serviços que são disponibilizados, como: hospedagem, realização de eventos, 

venda de souvenires, etc. O fator-chave para o sucesso dos produtos e serviços 

ofertados pela Disney é a constante renovação – que se adapta ao gosto dos clientes 

– em conjunto com a produção e venda dos mesmos que buscam atender não só as 

crianças, que tendem a gostar mais da temática de suas criações, mas, também, a 

todas as idades.  

O processo de constante renovação – com desenvolvimento e lançamento de 

novos artigos da Disney – funciona da seguinte maneira: a empresa se aproveita de 

                                                           
25 Para mais informações, acessar: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/disney-lucro-de-us-1-
38-bi-no-1o-trimestre-fiscal-2> Acesso em: 20 de Junho de 2016.  
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suas próprias produções de sucesso, como filmes, desenhos e seriados, para 

desenvolver produtos com os respectivos temas, sendo assim, seus produtos e 

serviços se complementam continuamente. Por não possuir clareza na definição do 

seu público alvo, a Disney adaptou o marketing para atender a todo tipo de pessoa, 

elaborando, assim, produtos que se enquadram a todos os estilos para todas as 

idades, mostrando-se flexível a atender a todo tipo de público. (KOTLER, 2005) 

Por possuir variados produtos à venda no mercado, a Disney concorre com 

praticamente todas as empresas de diversos setores, com isso, qualquer empresa 

que venda roupa, alimento, brinquedos, dentre outros pode concorrer com a Disney. 

Entretanto, a única empresa que vende os produtos com os temas dos filmes, 

desenhos e séries da Disney é a própria, o que enfraquece a concorrência em função 

de sua tematização. A Disney ocupa o papel de empresa líder do mercado, porque 

detém uma participação gigantesca no mercado mundial e não pode ser comparada 

em nível de igualdade com qualquer outra empresa existente no comércio. (KOTLER, 

2005) 

Dentre os diferentes pacotes que são oferecidos pelas agências de viagens e 

operadoras de turismo os pacotes Disney estão entre os que possuem mais destaque. 

Os parques da Disney despertam a imaginação e desejo de adultos e crianças, talvez 

este seja um dos principais fatores para explicar o sucesso do complexo que pode ser 

considerado uma das maiores motivações para turistas a visitar a cidade de Orlando, 

que chegou a receber 62 milhões de pessoas no ano de 201426. 

Atendendo a esta demanda existe uma grande variedade de pacotes 

disponíveis no mercado com destino ao Complexo Disney. Eles podem mudar de 

acordo com o hotel, duração, roteiro, dentre outros aspectos. O próximo capítulo 

apresentará a metodologia e a análise realizada dos pacotes oferecidos ao Walt 

Disney World e à cidade de Orlando, e as especificações encontradas em cada uma 

das agências de turismo estudadas.  

                                                           
26Mais informações em: <http://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2015/04/orlando-bate-recorde-
com-62-milhoes-de-turistas-em-2014.html>. Acesso em 12 de Janeiro de 2016. 

http://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2015/04/orlando-bate-recorde-com-62-milhoes-de-turistas-em-2014.html
http://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2015/04/orlando-bate-recorde-com-62-milhoes-de-turistas-em-2014.html
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1. RESULTADOS E ANÁLISE 

 

Levando em consideração a relevância do complexo Disney como destino 

turístico e sua capacidade em atrair milhões de turistas todos os anos, sobretudo o 

público brasileiro, observou-se a necessidade da realização de um estudo sobre os 

pacotes para Orlando e Disney que estão sendo elaborados e vendidos pelas 

operadoras de turismo no mercado brasileiro e como esses pacotes podem ser 

classificados de acordo com os seus componentes no que tange aos elementos 

incluídos no pacote. Para tal, a metodologia deste trabalho – que se configura como 

um estudo qualitativo de caráter exploratório – se divide em quatro etapas.  

A primeira etapa destina-se ao levantamento bibliográfico acerca do 

desenvolvimento da atividade de agenciamento no Brasil e no mundo, e no estudo 

das classificações e definições de pacotes turísticos, explanou-se, também, sobre a 

representatividade da Walt Disney World para a cidade de Orlando como atrativo 

turístico.  

Em um segundo momento, tendo como objetivo compreender a organização 

dos pacotes turísticos ofertados no mercado brasileiro com destino a Disney e 

Orlando, realizou-se o levantamento das operadoras de turismo filiadas a BRAZTOA 

– Associação Brasileira das Operadoras de Turismo – que oferecem estes pacotes.  

Fez-se em seguida a análise dos dados levantados, levando em consideração 

as informações disponibilizadas pelas empresas por meio de seus websites e por meio 

de contato via telefone – quando não encontradas as informações pesquisadas. No 

decorrer da análise identificou-se a necessidade da criação de novas classificações 

de pacotes turísticos, que melhor se adequassem a realidade dos pacotes ofertados 

no mercado atual; a elaboração de novas classificações compõe a quarta etapa deste 

trabalho. 

Como indicado anteriormente, o critério utilizado para a seleção das 

operadoras foi de que todas deveriam ser associadas à BRAZTOA e vender algum 

tipo de pacote para Orlando e/ou Disney. Dessa maneira, as operadoras analisadas 

neste trabalho compõem as agências de viagens e turismo filiadas à Associação no 

período do levantamento, realizado entre 10 e 15 de outubro de 2015, portanto, as 

operadoras que porventura passaram a integrar o grupo de cadastradas à associação 

após este período não estão contempladas na análise.  
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A Associação Brasileira das Operadoras de Turismo foi criada em 1989 por 

um grupo de operadores tradicionais de São Paulo e unificava as empresas que 

trabalhavam com destinos internacionais. Na época já existia outra associação que 

reunia as operadoras que trabalhavam com destinos nacionais; COBRAT (Câmara 

dos Operadores Brasileiros de Turismo). Como grande parte das empresas 

associadas vendiam pacotes nacionais e internacionais houve uma fusão em 1994, 

passando a ser BRAZTOA/COBRAT. Porém em 1999, apesar de ainda reunir 

empresas de ambas as associações levava apenas o nome de BRAZTOA. 

(REJOWSKI; PERUSSI, 2008) 

 Tomando esta associação como referência, foi elaborada uma lista de trinta 

e uma operadoras das quais duas foram excluídas; uma por pedir cadastro para o 

ingresso no site27 e outra por não fazer mais parte da BRAZTOA dias após o 

levantamento. Sendo assim a amostra é composta por vinte e nove operadoras, que 

foram estudadas, sendo elas: Abreutur, Agaxtur, AiT, Bancorbrás, BWT, CI, CVC, Flot, 

Flytour, Interep, Interpoint, Litoral Verde Viagens, Maktour, MGM, MK Travel, MMT 

Gapnet, Monark Tour, New Age, New it, Nice Via Apia Turismo, Orinter, RCA Turismo, 

Seculo XXI, Schultz Turismo, Soft Travel, TAM Viagens28, Trade Tours, Visual Turismo 

e Vivere. 

A proposta inicial deste trabalho tinha como objetivo considerar apenas os 

pacotes de viagem com destino a Walt Disney World. Entretanto, identificou-se 

durante o levantamento que parte dos pacotes turísticos vendidos pelas operadoras 

brasileiras com destino a Orlando vende a imagem da Disney atrelada aos seus 

produtos, mesmo que os ingressos aos parques do complexo, muitas vezes, não 

façam parte do conjunto de elementos oferecidos no pacote. Em função disso, 

considerou-se importante incluir no levantamento os pacotes com destino a cidade de 

Orlando, ainda que não ofereçam os ingressos dos parques temáticos Disney.   

Desta forma buscou-se apresentar a configuração dos pacotes turísticos que 

estão sendo vendidos no mercado brasileiro atual com destino a Orlando e Disney, 

como será apresentado na análise, a seguir. Para a análise foi construída uma tabela, 

representada pela Figura 7, onde constam todas as operadoras analisadas bem como 

as categorias que foram consideradas. 

                                                           
27 A agência de viagens e turismo realiza a venda apenas mediante a apresentação de um registro de 
agente de viagens, ou seja, ao público em geral não é oferecida a oportunidade de compra. 
28 Atual LATAM.  
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Categoria Definição 

Número de dias Número de dias do pacote considerado 

Classificação do pacote 

Definida de acordo com as classificações de 
acordo com os elementos incluídos, apresentadas 
por Chansawang (1999) e Medeiros (2013), que 
são: Pacotes all inclusive, Pacotes guiados; Fly and 
drive; Fly and cruise; Fly and rail; Acomodação e 
alimentação; Pacotes de eventos; Pacote aéreo 
padrão; City pack e Pacote com múltiplos destinos. 

Como viaja 
Indica se a viagem é vendida individual ou em 
grupo (excursão com data de saída fixa 

Menores desacompanhados 
Se aceitam menores de idade viajando 
desacompanhados dos responsáveis 

Passagem incluída 
Se possui a passagem aérea internacional incluída 
no valor do pacote 

Guia acompanhante Se a viagem está sendo acompanhada por um guia 

Ingressos incluídos 
Se inclui entradas para algum dos parques da 
Disney 

Preço 
Valor em dólar ($) cobrado pelo pacote por pessoa 
em apartamento double (DBL), referente a duplo 

Incluí outros destinos 
Se o pacote abrange outros destinos além da 
cidade de Orlando 

Figura 7 – Quadro das categorias analisadas.  
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Fatores como o nome de cada operadora e dos pacotes oferecidos também 

fizeram parte do levantamento. As tabelas elaboradas pela autora durante a 

realização da análise estão disponíveis no Anexo I deste trabalho. Vale ressaltar que 

as classificações de acordo com os elementos incluídos elaboradas por Chansawang 

(1999) e utilizadas para compreender os pacotes disponíveis no mercado podem ser 

definidas da seguinte forma: Pacotes all inclusive, aqueles que possuem todos os 

elementos incluídos; Pacotes guiados; que dispõem de um guia para a 

acompanhamento do grupo no decorrer da viagem; Fly and drive, oferecem passagem 

e aluguel de carro; Fly and cruise; combinam bilhete aéreo e viagem em cruzeiro; Fly 

and rail; que inclui passagem aérea e de trem;  Acomodação e alimentação, agrupa 

serviços de hospedagem e refeição; e Pacotes de eventos, aqueles destinados à 

datas ou ocasiões especiais.  

Já as utilizadas por Medeiros (2013) podem ser definidas por: Pacote aéreo 

padrão, que incluem o bilhete aéreo combinado com outros serviços; City pack; que é 

semelhante ao pacote padrão sem a inclusão do aéreo; e Pacote com múltiplos 

destinos, tipo de pacote que oferece mais de um destino no mesmo roteiro.  
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Em relação ao preço dos pacotes optou-se por considerar os valores em dólar, 

em função da constante variação do câmbio; e em apartamento duplo, visto que a 

maioria das operadoras apresenta seus valores de acordo com esta opção.  

Após o levantamento das operadoras foi realizado um novo levantamento 

referente aos dados disponíveis nos web sites de cada uma delas, atendendo as 

informações listadas acima. Com as informações levantadas, percebeu-se que das 29 

operadoras que compunham a amostra 19 vendiam pacotes prontos com destino a 

Orlando e/ou a Disney. Destas, 10 delas não puderam ser analisadas, seja porque só 

ofereciam venda de serviços separadamente, seja porque não forneciam maiores 

informações no site e não foi possível realizar contato via telefone, seja por não 

possuírem pacotes com destino à cidade de Orlando e aos parques da Disney ou por 

venderem apenas pacotes personalizados o que inviabiliza a mensuração dos 

elementos que foram levados em consideração na análise. No quadro a seguir (Figura 

8), se encontram as respectivas empresas e as dificuldades encontradas. 

 

Operadora Motivo 

BWT 

Nenhuma informação disponível no site, não foi possível contato por telefone Maktur 

New It 

CVC 
Vendem somente pacotes personalizados 

MGM 

Interep 

Não oferece pacotes, realizam a venda serviços separadamente RCA 

Trade Tours 

Orienter 

Não possuem pacotes para Orlando/Disney Século XX 
Turismo 

Figura 8 – Quadro das Operadoras não analisadas.  
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A Operadora BWT oferecia um pacote para a Disney, mas não possuía 

informações no site, com isso, realizou-se uma tentativa de contato via telefone para 

o número da agência, entretanto não ouve resposta. Assim como a BWT, a Maktour 

também não possuía informações sobre seus pacotes, disponibilizando apenas 

algumas promoções em relação à compra de ingressos e informações sobre hotéis. 

Ao realizar contato, foi informado que a empresa trabalha com pacotes com o destino 

Orlando/Disney, contudo, não retornaram com maiores informações por e-mail, 

conforme combinado por telefone. Outra operadora que também deixou lacunas na 
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apresentação de seus produtos no site foi a New it, que apesar de apresentar uma 

série de pacotes com o destino abordado, não fornece informações sobre estes 

pacotes. Assim como nos outros casos foi feita a tentativa de realização de contato 

por telefone, sem sucesso.  

A empresa CVC vende somente pacotes personalizados. Desta maneira, o 

cliente tem a liberdade de escolher os elementos que gostaria de incluir à sua viagem, 

o que deixa a seu critério a quantidade de dias, os hotéis, os parques incluídos, além 

de opções de traslado, aluguel de carro e passagem aérea; montando o seu pacote 

de acordo com as suas necessidades. Outra empresa que optou pelo caminho da 

venda personalizada foi a MGM, mostrando-se flexível a atender aos desejos de seus 

compradores. É importante destacar que, como foi falado no primeiro capítulo, o foco 

no cliente é algo que vem se mostrando cada vez mais importante, o que traduz a 

relevância do consumidor no mercado atual.  

As operadoras Interep, RCA e Trade Tours não oferecem pacotes de viagem, 

mas sim serviços vendidos separadamente; o que, como foi visto no primeiro capítulo, 

não pode ser considerado pacote de acordo com a classificação de Medeiros (2013), 

visto que não oferece um valor único para a combinação de dois ou mais serviço, e 

apresenta a discriminação do preço dos serviços de maneira individual. A Interep 

trabalha com a venda de hotéis e ingressos dos parques – todos os do complexo Walt 

Disney World, incluindo os aquáticos, que são vendidos individualmente. Já a RCA 

além das entradas para os parques da Disney de Orlando, também comercializa 

ingressos da Disneylândia na Califórnia e da Eurodisney em Paris, apesar de não 

oferecer pacotes para esses destinos, somente entrada para suas atrações e shows. 

A operadora Trade Tours oferece ao público a aquisição de ingressos aos parques 

Disney e hotéis do destino, a compra de tours, passagens aéreas e aluguel de carros. 

Os pacotes com destino ao local de estudo não estão contemplados no leque 

de opções oferecidos pelas operadoras Orinter e Século XX Turismo. Na primeira 

triagem realizada as empresas apresentavam fotos do destino, por isso foram 

incluídas no levantamento, porém, nos dias em que foi realizado o levantamento de 

informações nos websites, já não possuíam mais nenhum tipo de pacote relacionado 

à pesquisa em questão.  

O resultado encontrado individualmente para cara operadora mostrou que 

ainda que há uma amostra grande de pacotes oferecidos no mercado (110)  que estão 

distribuídos entre as 19 operadoras, conforme apresenta a Figura 9. A seguir, serão 



44 
 

apresentados os resultados encontrados para cada uma das operadoras estudadas e 

as observações julgadas relevantes para a avaliação da configuração atual dos 

pacotes Disney no mercado brasileiro.  

 

Operadora Nº de pacotes 

Agaxtur 23 

Abreutur 18 

Nice Via Apia 10 

Schultz Turismo 11 

CI 7 

AiT 5 

Bancorbrás 4 

Flot 4 

MK Travel 4 

TAM Viagens 4 

Visual Turismo 4 

MMT Gapnet 3 

Litoral Verde Viagens 3 

Soft Travel 3 

New Age 2 

Vivere 2 

Flytour 1 

Interpoint 1 

Monarktur 1 

Total 110 

Figura 9 – Quadro do número de pacotes oferecidos por operadora.  
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A Abreutur disponibiliza 18 pacotes diferentes ao público. Seus pacotes 

podem variar de 6 a 13. Embora cerca de 33% dos programas sejam elaborados para 

a realização em grupo, a operadora não oferece pacotes com guia acompanhante 

incluído, sendo este serviço opcional. Desta forma, não são aceitos menores 

desacompanhados de seus responsáveis. A empresa oferece diferentes opções de 

passagem, que na maioria dos pacotes (89%) é vendida separadamente. O preço 

médio dos pacotes com passagem aérea é 1550 dólares enquanto o preço médio dos 

pacotes sem este serviço é de aproximadamente 976 dólares. 

É importante destacar que, embora 100% dos pacotes sejam vendidos com 

imagens dos parques de Orlando, somente 33% deles oferece a entrada para os 

parques da cidade. Todos os programas que incluem ingressos oferecem os quatro 

parques temáticos da Disney (Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios e 
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Epcot), a serem escolhidos pelo cliente. Cabe sinalizar que estes pacotes oferecem 

de dois a quatro dias de ingresso. Além dos parques da Disney, também são 

oferecidas entradas para os parques da Universal em todos os programas. Outros 

parques que aparecem como opção, de acordo com os ingressos oferecidos nos 

pacotes abordados, é o Sea World29 – sendo oferecido em 17% dos pacotes da 

operadora –, e o Busch Gardens30, que faz parte de 11%.  

Dentre os pacotes ofertados, alguns incluem outros destinos, sendo eles 

Miami (11%, equivalente a dois pacotes) e Nova Iorque (6% referente a um pacote).  

A empresa também oferece um combo de serviços que incluí ingressos e traslados 

para aeroporto, hotel e atrações; que pode complementar os demais programas 

oferecidos. Ainda se tratando do universo Disney, são disponibilizados pacotes para 

a Eurodisney, em Paris.  

No que diz respeito à classificação, 44% dos pacotes da empresa podem ser 

definidos pela categoria Fly and Drive, enquanto 39% pertence à categoria City pack, 

11% Pacote aéreo padrão, e 6% à Pacote com múltiplos destinos. Um fato que pode 

ser considerado curioso, é que em alguns dos pacotes analisados – como, por 

exemplo, “Orlando Fly and Drive” – a companhia incluí apenas a locação do carro, 

sendo a passagem vendida separadamente. Isto apresenta uma controvérsia visto 

que o nome do pacote pode ser livremente traduzido para o português como “Orlando 

voe e dirija!”. Entretanto, estes pacotes foram considerados parte da categoria Fly and 

Drive. 

Com 23 programas disponíveis, a Agaxtur é a operadora que oferece o maior 

número de opções ao público. A média de dias dos pacotes oferecidos é de 

aproximadamente 9 dias. Em relação ao número de passageiros, a maioria dos 

programas (87%) está destinada ao público que tem preferência pelas viagens 

individuais, ou seja, optam por viajar sem ser em grupo. Dos pacotes que incluem 

ingressos para os parques (13%), todos oferecem entrada para os quatro parques 

temáticos do complexo Disney em Orlando; para os dois parques da Universal – 

                                                           
29Parque localizado na cidade de Orlando, que proporciona ao público o contato com a vida marinha 
por meio de suas atrações. Mais informações em: 
<http://www.viajandoparaorlando.com/parques/seaworld/seaworld.php> Acesso em 26 de junho de 
2016. 
30Centro de lazer formado por uma combinação de montanhas-russas e um zoológico com mais de 
12 mil espécies. Está localizado a 90 quilômetros de Orlando, em Tampa. 
<http://www.viajandoparaorlando.com/parques/buschgardens/buschgardens.php> Acesso em: 26 de 
junho de 2016. 
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Universal Studios e Islands of Adventure –; e para o Sea World. Mesmo nos 

programas em que não está incluído o acesso aos parques, estes parques aparecem 

como sugestão de roteiro.  

 Dos pacotes oferecidos, apenas três contém passagem aérea. 87% 

representa àqueles que não incluem o serviço. É importante destacar que a operadora 

oferece a compra de passagem separadamente. Dentre as companhias estudadas a 

Agaxtur é a que oferece o menor preço de programas com passagens incluídas; a 

média de preço está em torno de 638 dólares – sendo o pacote mais barato $552,46 

e o mais caro $790,75. Notou-se que o preço médio dos programas que incluem este 

serviço é mais baixo em relação aos que não o incluem (709,36 dólares), o que 

representa uma conveniência ao consumidor para adquirir um produto com mais 

elementos incluídos por um valor menor.  

A opção de guia acompanhante está presente em somente dois pacotes (9%); 

que é o mesmo número de programas que aceitam menores desacompanhados de 

seus responsáveis. Com isso, pode-se dizer que a companhia disponibiliza guias 

apenas para acompanhar grupos que tenham a possibilidade de incluir menores de 

idade. Em relação à inclusão de outros destinos no roteiro, 9% equivalente a dois 

pacotes, apresenta a opção de conhecer a cidade de Nova Iorque.  

No que diz respeito à classificação dos programas, 78% pode ser classificado 

como City pack, 13% como Pacote aéreo padrão e 9% pacotes com múltiplos 

destinos. Para complementar os diferentes planos propostos em seus roteiros, é 

sempre disponibilizado o tour de compras, que engloba a ida a alguns dos shoppings 

existentes na região. 

A operadora AiT comercializa cinco programas com destino à Orlando, dos 

quais dois (40%) incluem entradas aos quatro parques temáticos do complexo Walt 

Disney world e aos dois da Universal. Dos dois pacotes que concedem as entradas 

aos parques, um deles também dá a oportunidade de conhecer o Busch Gardens, o 

Sea World e o Aquatica – parque aquático do grupo Sea World. A média de dias dos 

programas identificados é de aproximadamente 11 dias, que podem ser desfrutados, 

em maior parte, por passageiros que optam por viajar individualmente (60%).   

A companhia não oferece programas para menores desacompanhados, além 

disso, apenas 40% de seus produtos dispõem da presença de um guia 

acompanhando a viagem. 40% também é o número de pacotes que possuem o 

serviço de voo incluído em seus elementos; com o preço médio de $1979,50. Apenas 
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um dos pacotes da AiT oferece a possibilidade de conhecer outro destino em seu 

itinerário, que neste caso, trata-se da cidade de Nova Iorque.  

Mais da metade dos programas da empresa (60%) podem ser classificados 

na definição Acomodação e Alimentação, enquanto 40% faz parte da categoria Fly 

and drive. Contudo, a AiT apresenta o mesmo problema que a Abreutur no nome 

adotado para um de seus pacotes. Um dos programas oferecidos pela operadora – 

Orlando Fly & drive (Figura 8) – oferece apenas o aluguel do carro, o que levanta 

dúvidas sobre a adequação do nome utilizado ao pacote em questão.  

Dentre os sites analisados, o da operadora Bancorbrás é o que apresenta de 

maneira mais clara e organizada todos os componentes dos pacotes comercializados. 

A empresa coloca à disposição do consumidor quatro pacotes que possuem 

totalmente focados na realização de viagens em grupo, representando 100% dos 

pacotes. Apesar de ter como foco a oferta de viagens para grupo, não aceitam 

menores desacompanhados e não oferecem guia acompanhante em seus itinerários, 

sendo este um serviço que pode ser adquirido à parte.  

Os ingressos são oferecidos em 75% dos programas da Bancorbrás, e todos 

os parques da Disney estão incluídos em seus planos. Como opções de 

entretenimento também são dadas como alternativa os parques da Universal – 

presente em um dos programas que estão sendo vendidos – e o Sea World, que 

também faz parte de um dos pacotes da Bancorbrás. Um fator interessante observado 

durante a análise foi que esta é a única operadora que coloca dentre suas ofertas um 

pacote à Maratona da Disney31. 

A passagem aérea não faz parte de nenhum dos programas da Bancorbrás. 

Entretanto, não há uma diferença muito grande entre o preço médio de seus pacotes 

($894,67) comparado ao preço médio das operadoras comentadas acima que 

oferecem o serviço ($1282,19). Outros destinos não integram os itinerários propostos 

pela companhia; e as classificações dos pacotes de acordo com os elementos que 

contém estão divididas entre City pack (50%), Acomodação  alimentação (25%) e 

Pacote de evento (25%)  

                                                           
31Evento esportivo realizado no mês de janeiro, que dá ao público a oportunidade realizar uma corrida 
de 5 a 42km entre os parques dos complexos com seus personagens favoritos. Para mais 
informações acesse: <http://viajandocompimpolhos.com/2015/02/04/dicas-para-a-walt-disney-world-
marathon-weekend-a-maratona-disney/>. Acesso em: 26 de Junho de 2016. 
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Os sete pacotes ofertados pela operadora CI se dividem em 29% na categoria 

Acomodação e Alimentação, 29% em Pacotes guiados, e 43% em City pack. O foco 

de venda da empresa destina-se a viagens individuais (86%), e para os pacotes em 

grupo (14%) a empresa não aceita a menores desacompanhados. Entretanto 29% 

dos programas incluem guia acompanhante, abrangendo também os pacotes 

individuais. Vale ressaltar que, mesmo para as viagens em grupo, que possuem datas 

fixas de saída, a CI não oferece a passagem aérea.  

A maior parte dos pacotes comercializados pela CI com destino a Orlando 

(86%) inclui ingressos para os parques; sendo os parques temáticos da Disney e 

Universal parte de todos os itinerários propostos. O Busch Gardens e o Sea World 

aparecem como opções para a maioria dos roteiros com ingressos incluídos (57%). 

Além disso, todos os pacotes oferecem tour de compras. O consumidor dispõe de uma 

média de 9,8 dias para aproveitar a viagem. O preço pode variar de 559 a 3999 dólares 

– sendo este último o pacote mais caro dentre todas as 19 operadoras. Em relação à 

inclusão de outros destinos no roteiro, os pacotes turísticos da operadora CI não 

oferecem essa possibilidade aos seus clientes.  

A operadora Flot dispõe de quatro pacotes, variando entre 5 e 8 dias de 

viagem. Nenhum dos programas da Flot aceita menores desacompanhados, ainda 

que tenha um de seus pacotes (25%) destinado à realização de viagens em grupo, o 

único com guia acompanhante; classificado como Pacote guiado, que representa 25% 

dos programas. Os outros 75% estão enquadrados na classificação City pack. A Flot 

trabalha com a oferta de apenas um pacote com mais de um destino em seu itinerário; 

Miami. Contudo, nenhum dos pacotes vendidos oferece o serviço de passagem aérea 

ou possuem valores disponíveis no site.  

Dos quatro pacotes elaborados pela operadora, apenas um (25%) oferece 

acesso aos parques, onde estão incluídos os quatro parques temáticos do Walt Disney 

World e um tour de compras nos diferentes shoppings de Orlando. Embora os demais 

pacotes não ofereçam o tour de compras, a Flot dá cupons de desconto para que o 

cliente realize estes tours de maneira independente.  

A Flytour possui somente um pacote com destino a Orlando pelo valor de 

$352,61. Este pacote, com classificação Acomodação e alimentação, possui 8 dias de 

viagem e não oferece passagem, guia, inclusão de outro destino ou ingresso para os 

parques da cidade; ainda que seja vendido com imagens dos parques temáticos do 

local e tenha a seguinte passagem em seu texto de divulgação “só lá é possível 
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vivenciar o mundo encantado da Disney, tomar café da manhã com o Mickey e sua 

turma, aventurar-se nas famosas montanhas russas da Universal e do Busch 

Gardens, conhecer mais sobre a vida marinha do Sea World (...)”. 

A Interpoint, tal qual a Flytour, só comercializa um pacote com destino a 

Orlando. O programa oferecido conta com cinco dias de viagem em grupo e possui 

passagem e quatro dias de ingressos incluídos aos parques Disney. O pacote está 

dentro da Fly and drive e não disponibiliza acompanhamento de guia e visita a outro 

destino. O valor também não está disponível para consulta no site e não é abordada 

a opção de venda de passagens, ingressos ou hotéis de maneira separada. 

São oferecidos pela Litoral Verde Viagens três pacotes com a mesma 

quantidade de dias: seis. Nenhum dos pacotes oferecidos inclui ingressos, ou possui 

a inclusão de passagem aérea. Todos eles podem ser classificados como City pack 

são para a realização em grupo e aceitam menores desacompanhados, entretanto 

não disponibilizam informação sobre a presença de guia acompanhante. Outra 

informação que não é disponibilizada no site é o valor dos pacotes. A Litoral Verde 

Viagens, para complementar seus programas que não são compostos de muitos 

elementos, dá como opção adicional a compra das passagens aéreas, passeios, 

traslados e ingressos aos parques de Orlando – não especifica quais.  

A operadora Mk Travel tem como opções quatro pacotes diferentes que 

possuem uma média de 13 dias. Todos eles estão elaborados para a realização de 

viagem em grupos, incluem guia, passagem aérea e ingressos aos parques. A opção 

dos parques da Disney, Universal e Sea World estão presentes em 100% dos pacotes; 

75% incluem o Busch Gardens e 50% o Aquatica. O fato de todos os pacotes 

disponibilizarem guia acompanhante classifica-os como Pacotes guiados. O preço 

médio dos programas da empresa é de 3605 dólares e não estão incluídos outros 

destinos em seus itinerários.  

Dos três programas oferecidos pela MMT Gapnet apenas um aceita menores 

desacompanhados; dois possuem ingressos incluídos, e 100% está destinado às 

viagens individuais, oferece passagens aéreas, não inclui outros destinos e não possui 

informações sobre o acompanhamento de guia. O preço médio dos pacotes é 

$1800,75, que podem possuir de 7 a 10. Dos pacotes que fornecem os ingressos, 

todos incluem os quatro parques temáticos do complexo Disney e os dois da 

Universal. Separadamente, a operadora vende alguns serviços, como o tour de 

compras – que está incluído em um dos programas oferecidos – e ingressos para 
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outras apresentações que acontecem nos parques, como por exemplo, para o Cirque 

du Soleil. A MMT Gapnet é a única empresa dentre as estudadas que oferece um 

pacote na categoria All inclusive. Os outros dois pacotes podem ser classificados em 

Fly and Drive e Pacote de eventos. 

A Monarktur oferece apenas um pacote que se resume a um tour de compras 

de sete dias com passagem aérea incluída, sem ingressos aos parques, e que tem 

como foco clientes que viajam de forma individual. Seu valor é de $1619,80 e não 

inclui outros destinos em seu roteiro; nem a possibilidade de menores viajarem 

desacompanhados. Uma informação que não está disponível para acesso é se existe 

a opção de guia acompanhante. A classificação do programa oferecido pela empresa 

é Pacote aéreo padrão  

A operadora New Age possui dois pacotes que oferecem aos clientes 8 ou 14 

dias para desfrutá-los. Os dois pacotes apresentados incluem passagens aéreas e 

entradas para os parques (todos da Disney, Universal Studios e Sea World). Metade 

dos programas oferecidos destina-se ao público que viaja em grupo e aceita menores 

desacompanhados com a inclusão de guia. O preço médio dos programas é de 

$2826,50 não incluindo nenhuma visita a outro destino. Em relação à classificação 

ambos podem ser definidos como Acomodação e alimentação.  

A empresa Nice Via Apia pode ser considerada uma das empresas que 

comercializa os pacotes mais completos entre os estudados, já que todos eles incluem 

passagens aéreas, 90% incluem guias acompanhantes e ingressos para os parques. 

Os programas vendidos pela operadora estão classificados em: Pacotes guiados 

(70%), Pacote de eventos (20%) e Fly and drive (10%). Todos os parques temáticos 

da Disney e Universal fazem parque dos programas que oferecem ingressos; outros 

parques que também aparecem como opção são os aquáticos da Disney e da 

Universal (Blizzard Beach,Typhoon Lagoon e Aquatica), o Sea World, o Busch 

Gardens e o Discovery Cove – que oferece nado com golfinhos. São vendidos dez 

pacotes que possuem uma média de 12,9 dias e estão voltados para o consumo por 

grupos, que representam 60%. Todos estes pacotes destinados a grupos também 

aceitam menores desacompanhados. O valor médio dos pacotes oferecidos pela 

empresa é de $3.522, e 20% dos programas inclui o destino de Nova Iorque em seu 

roteiro. As viagens elaboradas pela Nice Via Apia estão mais voltadas ao público 

jovem – menores desacompanhados, onde a maioria inclui passeio de limusine, festa 

com Dj, refeições, seguro de viagem e monitoramento da empresa 24h, além do guia 
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acompanhante e reunião de passageiros antes da viagem. Todos esses elementos 

conspiram para que os menores tenham a autorização dos seus responsáveis, que 

por sua vez se sentirão mais seguros em deixa-los sob responsabilidade da empresa. 

A empresa Schultz Turismo dispõe de 11 programas com média de 10,6 

dias, onde 73% é destinado a grupo, aceita menores viajando desacompanhados, 

oferece ingressos aos parques e disponibilizam guias acompanhantes. Os pacotes 

que oferecem passagem aérea representam 55%, que tem o preço médio de 

$3195,17. Observou-se que todos os pacotes estão enquadrados na classificação de 

Acomodação e alimentação e nenhum oferece outro destino em sua composição. Um 

fator que chama atenção é a maneira com que alguns pacotes são nomeados de 

“Grupo Disney”, quando na verdade não incluem o acesso a este parque. Os parques 

que aparecem em todas as opções de pacotes com ingressos são os quatro temáticos 

do Walt Disney World e os dois da Universal; além destes, o Sea World e Busch 

Gardens também aparecem como opções. Os pacotes que aceitam menores 

desacompanhados contam com seguro e supervisão da equipe 24h, fator relevante 

para a escolha da empresa como responsável pela viagem de um menor de idade. 

Para os pacotes que não oferecem ingressos aos parques também é oferecida a 

venda de entradas separadamente; as visitas aos parques da Disney e Universal 

estão sempre sugeridas nestes roteiros, o que traduz o sucesso destes entre todos.  

A Schultz Turismo também vende um pacote de curso de inglês nos EUA, que 

possui fotos de atrações dos parques de Orlando em sua divulgação (Figura 9). 

Entretanto, este programa não apresenta nenhuma ligação com os parques da cidade.  

A Soft Travel oferece três pacotes com média de nove dias para serem 

aproveitados. É a única empresa dentre as abordadas que oferece em um dos seus 

pacotes hospedagem no destino de Tampa Bay, onde está localizado o Busch 

Gardens; apesar de não oferecer ingresso para o centro de entretenimento, a empresa 

vende o pacote que inclui Tampa Bay com fotos deste parque. Os programas 

oferecidos pela operadora buscam atender o público que viaja de forma individual, e 

não possuem informações sobre a inclusão de passagens aéreas e de menores 

viajando desacompanhados. 33% oferece o guia acompanhante e 67% inclui os 

ingressos aos parques. Dos pacotes oferecidos com entrada para os parques todos 

disponibilizam o acesso aos parques temáticos do complexo Disney e da Universal.  

O preço médio dos pacotes comercializados é de $1.417,82. A classificação dos 

pacotes da Soft Travel está dividida em 33% Pacotes Guiados e 67% Fly and drive.  
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A TAM Viagens não apresenta nenhum pacote que inclua ingressos para os 

parques de Orlando e também não realiza a venda destes ingressos de maneira 

separada, mesmo que todos os pacotes possuam imagem dos parques da cidade, 

sobretudo os da Disney. Por se tratar de uma companhia de venda de passagens 

aéreas, 75% de seus produtos possuem a inclusão da passagem, que em conjunto 

com os elementos oferecidos, tem o preço médio $1.097,13. A empresa não possui 

programas que incluam outros destinos, nem aceita menores viajando 

desacompanhados, além de não disponibilizar guias em seus roteiros. Todos os 

pacotes são elaborados para a compra por quem viaja de forma individual e a média 

de dias deles é de 5,2. No que diz respeito à classificação, 75% dos programas da 

TAM podem ser considerados Pacote aéreo padrão e 25% City pack.  

A operadora Visual Turismo disponibiliza para venda quatro pacotes com o 

destino de Orlando que variam de 8 a 12 dias. Todas as viagens são planejadas para 

a realização de forma individual e nenhuma delas oferece passagem incluída, guia 

acompanhante ou a possibilidade de embarque de menores desacompanhados. 75% 

não inclui outros destinos, os outros 25%, representados por um pacote, oferecem a 

oportunidade de seus consumidores conhecerem Miami na mesma viagem.  Os 

parques que estão presentes no roteiro da companhia são todos os temáticos da 

Disney e Universal, e o Sea World. Metade da classificação dos programas se 

enquadra na categoria Acomodação e alimentação, e a outra metade se divide em 

City pack e Pacote múltiplos destinos. No que diz respeito aos ingressos 75% dos 

pacotes incluem entradas para os parques. A Visual Turismo oferece a possibilidade 

da contratação de um guia acompanhante à parte. O preço médio dos pacotes 

oferecidos é $1.575,00.  

 A Vivere, assim como a TAM viagens, não oferece nenhum pacote com 

ingresso aos parques do complexo Disney, ainda que apresente fotos de seus 

parques atreladas à divulgação de seus pacotes.  A média de dias de seus programas 

é de 10, que estão 100% voltados ao público que viaja de maneira individual. A 

operadora não inclui outros destinos e não aceita menores desacompanhados ou 

guias acompanhantes. Entretanto, todos os pacotes possuem passagem aérea 

incluída, sendo $1.797,00 o valor médio destes programas. Em relação a classificação 

metade está classificada como Fly and drive, enquanto a outra metade faz parte do 

grupo Pacote aéreo padrão.   
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A partir da análise individual de cada uma das empresas apresentadas 

anteriormente foi possível realizar uma análise geral de todas as operadoras, 

identificando a configuração dos pacotes para Orlando e Disney no atual mercado 

brasileiro. Ao todo foram avaliados 110 pacotes, oferecidos por um total de 19 

operadoras de turismo. Como mostra a Figura 10, as operadoras que oferecem mais 

pacotes turísticos, são: Agaxtur, Abreutur e Schultz Turismo; apresentando 23, 18 e 

11 pacotes, respectivamente. A média total dos pacotes disponíveis no mercado é de 

5,7 pacotes por empresa.  

A análise individual das operadoras levantadas permitiu a realização de uma 

síntese da configuração dos pacotes que são comercializados via internet pelas 

agências de turismo filiadas à BRAZTOA, com destino à Orlando/Disney.   

A Figura 10 representa o número de dias que são oferecidos nos pacotes e a 

quantidade de vezes em que aparecem. O número mínimo de dias oferecidos é 3 e o 

número máximo 15.  A maior parte dos pacotes oferecidos oferecem 8 dias para a 

realização da viagem, representando 20% dos programas. Como pode ser observado, 

os números de dias mais ofertados são 8, 10 e 6. 

 

Número de dias 
oferecidos 

Quantidade de 
vezes que 
aparecem 

3 1 

4 0 

5 8 

6 13 

7 10 

8 22 

9 10 

10 14 

11 8 

12 7 

13 4 

14 8 

15 5 

Figura 10: Quadro do número de dias oferecidos 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Também foi possível observar que a maioria dos programas é elaborado para 

o público que viaja de forma individual, equivalente a 64% (Figura 11). Vale lembrar 
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que a viagem individual não implica em viajar sozinho, ela apenas não faz parte de 

uma excursão ou grupo fechado.  

 

 

 

Figura 11: Gráfico “Como viajam” 
Fonte: Elaborado pela Autora 
 

A amostra estudada apresenta operadoras que trabalham com ambos os 

formatos, ou apenas com um deles. Como exemplo pode-se citar a Bancorbrás que 

trabalha somente com pacotes para grupos; e a TAM Viagens, que trabalha 

exclusivamente com pacotes individuais.   

 

Apenas 20% das empresas se mostraram flexíveis a aceitar menores de idade 

viajando sem responsável em seus pacotes (Figura 12). A operadora Schultz Turismo 

é a que mais possui pacotes – oito – que aceitam essa possibilidade. 4% representa 

a quantidade de empresas que não dispunham desta informação. Cabe dizer que esta 

modalidade de serviço, demanda a presença de um guia; na amostra estudada (110 

pacotes), 31% dos programas apresentam guia acompanhante (Figura 13). A média 

do valor cobrado por pacotes que incluem o guia acompanhante e aceitam menores 

desacompanhados é $3186,76. 

64%

36%

Individual

Grupo



55 
 

 
Figura 12: Gráfico “Menores desacompanhados” 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

 

Figura 13: Gráfico “Guia acompanhante” 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

No que diz respeito à passagem aérea, 39% dos programas incluíam o 

serviço, como mostra a Figura 14 abaixo. A empresa que mais se destaca neste 

quesito é a A Nice Via Apia pois é a que possui maior representatividade no número 

de pacotes ofertados com a inclusão de transporte aéreo, com a inclusão do serviço 

nos dez pacotes disponibilizados pela operadora.  

20%

76%

4%

Aceitam

Não aceitam

ND

31%

65%

6%

Com Guia Acompanhante

Sem Guia Acompanhante

ND
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Figura 14: Gráfico “Passagem aérea incluída” 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Os valores dos programas com passagem aérea incluída podem variar de 

$552 a $4.499,00 (Figura 15); e tem o valor médio de 2.290 dólares. Já aqueles que 

não possuem este serviço vão de $136,77 a $3.999,00; e tem o valor médio de 

$1.004,12; como apresenta a figura 16.  

 

Operadora 
Preço 

Mínimo 
Preço 

Máximo 

Agaxtur $552,46 $790,75 

Soft  travel $871,58 $1.913,75 

TAM Viagens $987,54 $1.172,09 

MMT 
GAPNET 

$1.124,00 $2.774,00 

Abreutur $1.135,00 $1.965,00 

Monarktur $1.619,80 $1.619,80 

Nice Via Apia $1.629,00 $4.499,00 

AiT $1.649,00 $2.310,00 

Shultz 
Turismo 

$1.676,00 $3.974,00 

Vivere $1.697,00 $1.897,00 

New Age $2.092,00 $3.561,00 

MK Travel $2.666,00 $4.091,00 

Média $1.474,95 $2.547,28 

Figura 15: Quadro da variação dos valores com passagem 
Fonte: Elaborado pela Autora 
 
 
 
 

39%

60%

4%

Aéreo + Terrestre

Só terrestre

ND
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Operadora 
Preço 

Mínimo 
Preço 

Máximo 

TAM Viagens  $136,77   $136,77  

Abreutur  $284,00   $1.578,00  

Agaxtur  $343,36   $1.832,27  

Flytour  $352,61   $352,61  

AiT  $430,00   $1.874,00  

Shultz Turismo  $436,00   $2.739,00  

Bancorbrás  $480,00   $1.159,00  

CI  $559,00   $3.999,00  

Visual Turismo  $593,68   $2.228,42  

Flot ND ND 

Interpoint ND ND 

Litoral Verde 
Viagens 

ND ND 

Média $401,71 $1.766,56 

Figura 16: Quadro da variação dos valores sem passagem 
Fonte: Elaborado pela Autora 
 

Os programas mais completos oferecidos no mercado brasileiro – pacotes que 

incluem tanto a passagem aérea, quanto os ingressos para os parques e o guia 

acompanhante – apresentam uma média de preço de 3459,85 dólares. 

Os ingressos aos parques aparecem em 53% do total de pacotes (Figura 17). 

Todos oferecem entrada para pelo menos dois parques do Walt Disney World, onde 

os mais cotados são os quatro temáticos: Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios 

e Animal Kingdom.   

 

 

Figura 17: Gráfico “Ingressos incluídos” 
Fonte: Elaborado pela Autora 

53%

47%
Possuem ingressos aos
Parques

Não possuem ingressos
aos Parques



58 
 

Já os parques da Universal – Universal Studios e Islands of Adventure – foram 

incluídos, em respectivamente, 11 e 10 operadoras. Das 13 operadoras que oferecem 

pacotes com as entradas aos parques, apenas três não incluem o Sea World em 

alguma das opções de seus pacotes e sete não oferecem o Busch Gardens. Outros 

parques da região que faziam parte de alguns dos programas elaborados pelas 

operadoras foram: os aquáticos da Disney: Blizzard Beach – que está presente em 

seis companhias –, Typhoon Lagoon – que aparece em cinco empresas; o aquático 

da Sea World, Aquatica – incluído em quatro operadoras –; e o Discovery Cove – 

presente em duas delas. 

Somente 10% dos programas incluem outros destinos em seus roteiros 

(Figura 18). Os destinos que mais aparecem são: Nova Iorque (45%) e Miami (45%). 

Os outros 5% são representados por Tampa Bay que equivale a um pacote.  

 

 

Figura 18: Gráfico “Inclui outros destinos” 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Os pacotes estão divididos entre as seguintes classificações: City pack (35%), 

Acomodação e Alimentação (20%), Fly and drive (15%), Pacotes guiados (14%), 

Pacote aéreo padrão (9%), Pacote de evento (4%), Pacote com múltiplos destinos 

(3%), e All Inclusive (1%). Foi encontrado apenas um pacote na categoria All Inclusive, 

oferecido pela operadora MMT Gapnet. As categorias Fly and Cruise e Fly and Rail 

não foram encontradas em nenhum dos pacotes pesquisados. A Figura 19 apresenta 

a distribuição destes pacotes de acordo com as novas classificações elaboradas. 

10%

90%

Inclui outros destinos

Não inclui outros destinos
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Figura 19: Gráfico “Classificação” 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

A análise permitiu apresentar como estão configurados parte dos pacotes a 

Orlando e Disney vendidos no mercado brasileiro. Com isso, pode-se dizer que a 

maioria destes programas são destinados às viagens individuais, com média de 

aproximadamente nove dias, classificados como Pacotes Básicos, incluem ingressos 

aos parques, possuem preço médio de 1004,12 dólares, não aceitam menores 

desacompanhados, e não possuem passagem aérea, guia acompanhante ou outros 

destinos incluídos. 

Foram observados, também, fatores como: o uso das imagens dos parques 

para a divulgação de pacotes que não os incluíam em sua programação; os nomes 

adotados por algumas das operadoras em seus pacotes, algumas vezes 

apresentavam controvérsias em relação aos elementos que ofereciam; a dificuldade 

na obtenção de informações claras e – no caso das operadoras que não puderam ser 

incluídas nesta análise – de comunicação via telefone, assim como a ausência de 

retorno por e-mail.  

Percebe-se que, embora, o mercado brasileiro apresente um leque 

diversificado de possibilidades ao cliente (composto por 110 pacotes), os programas 

elaborados pelas operadoras apresentam propostas similares.  

 

  

 

35%

20%

15%

14%

9%

4%

4%

1%

0%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

City pack

Acomodação e alimentação

Fly and Drive
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objeto de estudo os pacotes turísticos 

comercializados no mercado brasileiro com destino ao Walt Disney World e à cidade 

de Orlando. Partindo da compreensão de que o turista brasileiro está entre os 

principais visitantes da cidade e de que a construção do complexo Walt Disney World 

foi um dos principais fatores para a consolidação de Orlando como destino turístico, 

sendo um dos mais visitados dos Estados Unidos; propôs-se identificar como estão 

configurados os pacotes turísticos para este destino, que são vendidos no Brasil.  

A partir da análise realizada – que considerou os diferentes elementos como o 

nome do programa, a quantidade de dias de duração da viagem, a inclusão de 

passagem aérea, ingressos aos parques, outros destinos e guias acompanhantes, a 

realização da viagem individual ou em grupo, a admissão de menores 

desacompanhados, assim como o preço dos pacotes – observou-se que a maioria 

das empresas vende seus produtos utilizando a imagem dos parques temáticos de 

Orlando, principalmente os da Disney, ainda que estes não estejam incluídos em sua 

programação.  

Este pode ser considerado um dos aspectos que deixa clara a existência de 

uma forte ligação dos parques do complexo com a cidade. Com isso, acredita-se que 

a imagem do Walt Disney World está tão relacionada à cidade de Orlando que 

eventualmente alguns turistas podem consumir os pacotes oferecidos para este 

destino sem de fato adquirir uma viagem à Disney.  

Outro fator importante é a combinação dos diferentes parques temáticos de 

Orlando em um único pacote vinculado ao nome Disney, como por exemplo, o pacote 

“Grupo Disney Silver” oferecido pela operadora Schultz Turismo, que inclui também 

os parques temáticos da Universal, Sea World e Busch Gardens. Embora, a 

combinação desses atrativos possa representar a diversificação da oferta turística, o 

que é um ponto positivo, muitas vezes, o consumidor pode se confundir em relação 

ao produto adquirido. Ou seja, visitar um parque da Universal pensando ser parte do 

complexo Disney.  
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Também foi possível observar a representatividade do complexo Disney dentre 

os programas que incluem entrada aos parques de Orlando, uma vez que os parques 

da Disney sempre aparecem entre os ingressos oferecidos; outro exemplo da força 

da imagem do Walt Disney World para a cidade.  

Entretanto, os outros parques existentes na cidade de Orlando, sobretudo os 

parques temáticos da Universal – Universal Studios e Islands of Adventure –, o Sea 

World e o Busch Gardens também aparecem frequentemente como opções entre os 

pacotes, o que faz com que complementem a diversidade de atrativos de recreação 

da região que pode ser considerada, desta maneira, um polo de entretenimento no 

estado da Flórida. Além disso, também pode-se dizer que estes parques possuem o 

poder de atrair clientes a partir da divulgação de suas imagens, que foram encontradas 

em alguns pacotes que não disponibilizavam entradas para as atrações respectivas.  

Outra opção que se sobressai nos programas é o tour de compras. Quando 

não está incluído no roteiro, este tour aparece sempre como sugestão nos itinerários. 

Com isso, é possível afirmar que Orlando, além da atratividade pelos seus parques e 

centros de lazer, também pode ser considerado um destino de compras.   

Um aspecto que chama atenção é o fato de algumas operadoras 

apresentarem divergência no nome de seus pacotes em relação aos elementos que 

inclui. Como foi apresentado, há empresas que vendem programas com o nome Fly 

and drive e não oferecem passagem aérea, fator que pode induzir o consumidor a 

compra do pacote por pensar que possui a passagem e aluguel de carros incluídos, 

quando na verdade, só um dos dois elementos é oferecido no pacote. Contudo, 

mesmo os pacotes que vendidos oferecidos como Fly and Drive que que não 

ofereciam a passagem aérea incluída, foram incluídos na categoria Fly and Drive, 

porque entendeu-se que o objetivo principal desta classificação era informar a 

disponibilidade do carro.  

Por fim, conclui-se, a partir da análise realizada, que o destino Orlando é 

composto por uma gama diversificada de atrativos de entretenimento – parques 

temáticos Disney, Universal, Sea World, Bush Gardens, e os parques aquáticos 

Disney, Universal e Discovery Cove; assim como oferece ao turista o turismo de 

compras. Entretanto, os pacotes elaborados para esse destino oferecem, de certa 

maneira, programas muito similares, onde, a grande maioria oferece os mesmos 
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elementos, enquadrando-se na categoria City pack; e quase sempre os mesmos 

parques, onde se destacam os parques Disney e Universal, que aparecem com maior 

frequência dentre os programas estudados.  

Acredita-se, tendo em vista os problemas apresentados nos pacotes 

oferecidos, que há a necessidade de uma melhor comunicação das empresas para 

com o público consumidor; apresentando seus pacotes de forma mais clara e de 

maneira mais eficiente; neste caso leva-se em consideração a ausência de 

informações, o conflito entre elementos incluídos e o nome dos pacotes, o uso das 

imagens, e a falta de retorno por parte das empresas que porventura não puderam 

ser analisadas neste trabalho.  

Sinaliza-se que a dificuldade de enquadramento dos pacotes oferecidos nas 

classificações presentes na bibliografia corrente reflete duas possibilidades: a primeira 

refere-se a falta de atualização das classificações, que não acompanharam as 

mudanças do mercado, e a segunda é de que as próprias agências não apresentam 

uma preocupação em relacionar teoria e práticas no agenciamento dos produtos 

turísticos estudados.  

Embora não tenha sido investigado a presença de um profissional formado 

em turismo nas empresas estudadas, cabe ressaltar que a presença deste profissional 

nesses empreendimentos deve considerar o constante relacionamento entre a teoria 

e a prática de modo a contribuir para a atualização dos estudos e referenciais sobre o 

tema, e para a melhor realização da atividade no dia a dia do mercado de turismo. 
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APÊNDICE A – QUADRO DA ANÁLISE 

 
 

Operadora 
Nome do 
Programa 

Nº de 
Dias 

Classificação 

Como viajam 
Menores 

Desacompanhados 

Passagem 
aérea 

Incluída 

Guia 
Acompanhante 

Ingresso
s 

Incluídos 

Preço em 
APT DBL 

Inclui 
outros 

Destinos 

Individua
l 

Grupo 

Abreutur Orlando Básico 6 City Pack x   Não Não Não Não $284,00  Não 

Abreutur Orlando Básico 8 City Pack x   Não Não Não Não $365,00  Não 

Abreutur Orlando Fly&Drive 6 Fly and drive x   Não Não Não Não $358,00  Não 

Abreutur Orlando Fly&Drive 8 Fly and drive x   Não Não Não Não $442,00  Não 

Abreutur Orlando Fly&Drive 10 Fly and drive x   Não Não Não Não $558,00  Não 

Abreutur 
Férias de Julho 
em Orlando c/ 

carro 
13 Fly and drive   x Não Não ND Não $845,00  Não 

Abreutur Férias de Julho B 13 City Pack   x Não Não ND Sim $1.578,00  Não 

Abreutur 
Orlando e Miami 

c/ carro 
8 Fly and drive x   Não Não Não Não $1.007,00  Sim 

Abreutur 
Orlando e Miami 

c/ carro 
10 Fly and drive x   Não Não Não Não $1.151,00  Sim 
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Abreutur 
Diversão em 

Orlando 
8 City Pack x   Não Não Não Sim $1.125,00  Não 

Abreutur 
Diversão em 

Orlando 
10 City Pack x   Não Não Não Sim 1.205,00  Não 

Abreutur 
Semana da 

criança Fly & drive 
9 Fly and drive   x Não Sim ND Não 1.135,00  Não 

Abreutur 
Semana da 
Criança B 

9 
Pacote aéreo 

padrão 
  x Não Sim ND Sim $1.965,00  Não 

Abreutur Orlando Mágico 7 City Pack   x Não Não ND Sim $1.213,00  Não 

Abreutur 
Orlando 

Encantado 
7 

Pacote aéreo 
padrão 

  x Não Não ND Sim $1.260,00  Não 

Abreutur 
Orlando e Nova 

Iorque 
11 

Pacote com 
múltiplos 
destinos 

x   Não Não Não Não $1.273,00  Sim 

Abreutur Orlando Total 12 Fly and drive x   Não Não Não Não $1.369,00  Não 

Abreutur Orlando Show 10 City Pack x   Não Não Não Não $1.454,00  Não 

Agaxtur 
Orlando 

Econômico 
8 City Pack x   Não Não Não Não $343,36  Não 

Agaxtur 
Orlando e NY 
Econômico 

11 
Pacote com 

múltiplos 
destinos 

x   Não Não Não Não $1.329,38  Sim 

Agaxtur 
Universal Orlando 

Resort 
5 City pack x   Não Não Não Não $350,07  Não 

Agaxtur 
Universal Orlando 

Resort B 
8 City pack x   Não Não Não Não  $724,87  Não 

Agaxtur 
Florida - Orlando e 

Miami 
8 

Pacote com 
múltiplos 
destinos 

x   Não Não Não Não $404,87  Sim 

Agaxtur 
SeaWorld Orlando 

Express 
8 City pack x   Não Não Não Não $578,38  Não 
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Agaxtur 
Compras em 

Orlando 
8 City pack x   Não Não Não Não $435,10  Não 

Agaxtur 
Universal Cabana 
Bay Beach Resort 

6 City pack x   Não Não Não Não $443,49  Não 

Agaxtur 
Universal Hard 

Rock Hotel 
6 City pack x   Não Não Não Não $1.045,87  Não 

Agaxtur 
Universal's Lowels 

Royal Pacific 
Resort 

5 City pack x   Não Não Não Não $690,29  Não 

Agaxtur Orlando total 10 City pack x   Não Não Não Sim $983,14  Não 

Agaxtur 
Hotéis Disney - 

Econômicos 
8 City pack x   Não Não Não Não $652,99  Não 

Agaxtur 
Hotéis Disney - 

Luxo 
8 City pack x   Não Não Não Não $1.832,27  Não 

Agaxtur 
Universal’s Loews 

Sapphire Falls 
Resort 

5 City pack x   Não Não Não Não $491,96  Não 

Agaxtur 
Disney - 

Independência 
2016 

9 
Pacote aéreo 

padrão 
x   Não Sim Não Não $552,46  Não 

Agaxtur 
Universal - 

Independência 
2016 

7 City pack x   Não Não Não Não $378,96  Não 

Agaxtur 
Orlando total - 
Independência 

2016 
10 City pack x   Não Não Não Sim $1.081,70  Não 

Agaxtur 
Disney - 

Proclamação da 
República 2016 

9 City pack     Não Sim Não Não $573,11  Não 

Agaxtur 
Universal- 

Proclamação da 
República 

7 City pack x   Não Não Não Não $411,30  Não 
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Agaxtur 
Orlando total - 

Proclamação da 
República 

10 City pack x   Não Não Não Sim $1.089,32  Não 

Agaxtur 
Orlando 

Econômico - 
Férias de Julho 

8 City pack   x Não Não Não Não $359,37  Não 

Agaxtur 
Disney - Férias de 

julho 2016 
9 

Pacote aéreo 
padrão 

  x Sim Sim Sim Não $790,75  Não 

Agaxtur 
Universal - Férias 

de julho 2016 
7 

Pacote aéreo 
padrão 

  x Sim Não Sim Não $560,52  Não 

AiT Orlando A 8 
Acomodação 

e 
Alimentação 

x   Não Não Sim Sim $1.466,00  Não 

AiT Orlando B 11 
Acomodação 

e 
Alimentação 

x   Não Não Sim Sim $1.874,00  Não 

AiT 
Orlando Fly & 

Drive 
7 

Acomodação 
e 

Alimentação 
x   Não Não Não Não $430,00  Não 

AiT 
Orlando Fly & 

Drive B 
15 Fly and drive   x Não Sim Não Não $1.649,00  Não 

AiT 
Orlando Fy & 

Drive + New York 
15 Fly and drive   x Não Sim Não Não $2.310,00  Sim 

Bancorbrás Orlando Mágico 6 City pack   x Não Não Não Sim $1.159,00  Não 

Bancorbrás 
Orlando 

Encantado 
7 City pack   x Não Não Não Sim $1.045,00  Não 

Bancorbrás Maratona Disney 5 
Pacote de 

evento 
  x Não Não Não Sim ND Não 

Bancorbrás 
Black Friday 

Orlando 
7 

Acomodação 
e alimentação 

  x Não Não Não Não $480,00  Não 
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CI 
Compras em 

Orlando 
6 

Pacotes 
guiados 

x   Não Não Sim Não $559,00  Não 

CI Disney #1 11 
Acomodação 
e alimentação 

x   Não Não Não Sim ND Não 

CI Disney #2 9 
Acomodação 
e alimentação 

x   Não Não Não Sim ND Não 

CI Disney #3 6 City pack x   Não Não Não Sim ND Não 

CI Disney #4 11 City pack x   Não Não Não Sim ND Não 

CI Disney #5 13 City pack x   Não Não Não Sim ND Não 

CI 
Grupo oficial 

Disney 
13 

Pacotes/visita
s guiados 

  x Não Não Sim Sim $3.999,00  Não 

Flot 
Orlando à sua 

maneira 
5 City pack x   Não ND Não Não ND Não 

Flot 
Orlando com 
Hotéis Disney 

5 City pack x   Não ND Não Não ND Não 

Flot 
Orlando com 

Hotéis Universal 
5 City pack x   Não Não Não Não ND Não 

Flot Orlando Curtição  8 
Pacotes 
guiados 

  x Não Sim Sim Sim ND Não 

Flytour Viaje para Orlando 8 
Acomodação 
e alimentação 

x   Não Não Não Não $352,61  Não 

Interpoint 
Bastidores da 

Disney e Universal 
5 Fly and drive   x Não Não Não Sim  ND  Não 

Litoral 
Verde 

Viagens 

Temporada 2016 
na Disney 

6 City pack   x Sim Não ND Não ND Não 

Litoral 
Verde 

Viagens 

Disney - Férias de 
Julho 

6 City pack   x Sim Não ND Não ND Não 
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Litoral 
Verde 

Viagens 

Temporada 2016 - 
Aproveite o 

melhor de Orlando 
6 City pack   x Sim Não ND Não ND Não 

MK Travel 
Orlando Teen 

Classic  
14 

Pacotes 
guiados 

  x Sim Sim Sim Sim $3.669,00  Não 

MK Travel 
Orlando Teen 

Classic B 
15 

Pacotes 
guiados 

  x Sim Sim Sim Sim $4.091,00  Não 

MK Travel 
Orlando Teen 

Classic C 
14 

Pacotes 
guiados 

  x Sim Sim Sim Sim $3.994,00  Não 

MK Travel Family Fantasy 9 
Pacotes 
guiados 

  x Não Sim Sim Sim $2.666,00  Não 

MMT 
GAPNET 

Natal e Reveillon 
na Disney 

10 
Pacote de 
eventos 

  x Sim Sim ND Sim $2.774,00  Não 

MMT 
Gapnet 

Magia Disney All 
Inclusive 

8 All inclusive x   Não Sim ND Sim $1.518,00  Não 

MMT 
Gapnet 

Magia Disney Fly 
Drive 

7 Fly and drive x   Não Sim ND Não $1.124,00  Não 

Monarktur 
Compras em 

Orlando 
7 

Pacote aéreo 
padrão 

x   Não Sim ND Não $1.619,80  Não 

New age Orlando Curtição 8 
Acomodação 
e alimentação 

x   Não Sim Não Sim  $2.092,00  Não 

New age 
Férias 

inesquecíveis na 
Disney 

14 
Acomodação 
e alimentação 

  x Sim Sim Sim Sim $3.561,00  Não 

Nice Via 
Apia 

Semana da 
Criança 

9 
Pacotes 
guiados 

  x Sim Sim Sim Sim $2.949,00  Não 

Nice Via 
Apia 

Orlando Fantasia 
B 

15 
Pacotes 
guiados 

  x Sim Sim Sim Sim $3.199,00  Não 

Nice Via 
Apia 

Orlando Fantasia 14 
Pacotes 
guiados 

  x Sim Sim Sim Sim $3.299,00  Não 
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Nice Via 
Apia 

All star Teen 14 
Pacotes 
guiados 

  x Sim Sim Sim Sim $4.399,00  Não 

Nice Via 
Apia 

NYC com all star 14 
Pacotes 
guiados 

x   Sim Sim Sim Sim $4.499,00  Sim 

Nice Via 
Apia 

Fly&Drive Natal e 
Reveillon em 

Orlando 
10 Fly and drive x   Não Sim Não Não $1.629,00  Não 

Nice Via 
Apia 

Natal em NYC e 
Reveillon em 

Orlando 
14 

Pacote 
evento 

x   ND Sim Sim Sim $4.399,00  Sim 

Nice Via 
Apia 

Natal e Reveillon 
em Orlando 

10 
Pacote 
evento 

x   ND Sim Sim Sim $3.299,00  Não 

Nice Via 
Apia 

Orlando Family 15 
Pacotes 
guiados 

  x ND Sim Sim Sim $3.199,00  Não 

Nice Via 
Apia 

Universal´s 
Cabana bay Teen 

14 
Pacotes 
guiados 

  x Sim Sim Sim Sim $4.349,00  Não 

Schultz 
Turismo 

Orlando Classic B 10 
Acomodação 
e alimentação 

x   Não Não Não Não $1.440,00  Não 

Schultz 
Turismo 

Orlando Classic C 12 
Acomodação 
e alimentação 

x   Não Não Não Não $671,00  Não 

Schultz 
Turismo 

Grupo Disney 
Silver B 

9 
Acomodação 
e alimentação 

  x Sim Sim Sim Sim $1.676,00  Não 

Schultz 
Turismo 

Grupo Disney 
saídas diárias 

11 
Acomodação 
e alimentação 

  x Sim Não Sim Sim $2.465,00  Não 

Schultz 
Turismo 

Grupo Disney 
Silver C 

10 
Acomodação 
e alimentação 

  x Sim Sim Sim Sim $2.771,00  Não 

Schultz 
Turismo 

Grupo Disney 
Gold C 

11 
Acomodação 
e alimentação 

  x Sim Não Sim Sim  $2.739,00  Não 

Schultz 
Turismo 

Grupo Disney 
Gold D 

10 
Acomodação 
e alimentação 

  x Sim Sim Sim Sim $3.462,00  Não 

Schultz 
Turismo 

Grupo disney 
Silver 

12 
Acomodação 
e alimentação 

  x Sim Sim Sim Sim $3.489,00  Não 

Schultz 
Turismo 

Grupo Disney 
Gold 

12 
Acomodação 
e alimentação 

  x Sim Sim Sim Sim $3.799,00  Não 
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Schultz 
Turismo 

Grupo Disney 
Gold B 

12 
Acomodação 
e alimentação 

  x Sim Sim Sim Sim $3.974,00  Não 

Schultz 
Turismo 

Orlando Classic 8 
Acomodação 
e alimentação 

x   Não Não Não Não $436,00  Não 

Soft Travel 
Orlando com 

ingressos e carro 
11 Fly and drive x   ND Sim Não Sim $1.468,14  Não 

Soft Travel Orlando Curtição 8 
Pacotes 
guiados 

x   ND Sim Sim Sim $1.913,75  Não 

Soft Travel 
Orlando e Tampa 

Fly and Drive 
8 Fly and drive x   ND Sim Não Não $871,58  Sim 

TAM 
Viagens 

Disney A 6 
Pacote aéreo 

padrão 
x   Não Sim Não Não $1.131,76  Não 

TAM 
Viagens 

Disney B 6 
Pacote aéreo 

padrão 
x   Não Sim Não Não $1.172,09  Não 

TAM 
Viagens 

Disney via mia 6 
Pacote aéreo 

padrão 
x   Não Sim Não Não $987,54  Não 

TAM 
Viagens 

Disney - somente 
terrestre 

3 City pack x   Não Não Não Não $136,77  Não 

Visual 
Turismo  

Orlando by car 8 
Acomodação 
e alimentação 

x   Não Não Não Não $593,68  Não 

Visual 
Turismo  

Orlando Curtição 9 
Acomodação 
e alimentação 

x   Não Não Sim Sim $1.738,95  Não 

Visual 
Turismo  

Orlando e 
Parques 

10 City pack x   Não Não Não Sim $1.738,95  Não 

Visual 
Turismo  

Orlando & Miami 12 
Múltiplos 
destinos 

x   Não Não Não Sim $2.228,42  Sim 

Vivere 
Orlando Fly and 

drive 
8 Fly and Drive x   Não Sim Não Não $1.897,00  Não 

Vivere Orlando 12 
Pacote aéreo 

padrão 
x   Não Sim Não Não $1.697,00  Não 
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