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RESUMO 

 

O turismo de luxo vem apresentado números surpreendentes de crescimento e o 
Brasil, com toda a sua diversidade natural e cultural, tem se mostrado um destino 
em potencial para esse segmento. Este estudo tem como finalidade analisar o 
preparo do Brasil, do ponto de vista de duas empresas brasileiras do segmento, em 
termos de infraestrutura e recursos humanos para receber esse novo contingente 
internacional de turistas de luxo. Para tal fim, buscou-se conhecer a visão das 
empresas e comparar suas perspectivas com a da Brazilian Luxury Tourism 
Association (BLTA), a única associação brasileira inteiramente voltada para o 
turismo de luxo. A obtenção dos resultados deu-se a partir da pesquisa de 
documental aliada à pesquisa de campo, ambas de forma qualitativa. Os resultados 
apontaram que o Brasil, embora já receba um significativo número de turista de 
luxo internacional, ainda carece de recursos para atender satisfatoriamente essa 
demanda.  
 

Palavras-chave: Turismo de luxo. Infraestrutura turística. Recursos humanos. 

Brasil.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Luxury travel has been showing surprising growth numbers and Brazil, due all its 
natural and cultural diversity, has proved to be a potential destination for this market. 
This study aims to analyze if Brazil is prepared, from the point of view of two 
Brazilian companies in the segment, in terms of infrastructure and human 
resources, to receive this new international contingent of luxury tourists. For this 
end, it sought to understand the companies’ vision of the industry and to compare 
their perspectives with the market vision of Brazilian Luxury Tourism Association 
(BLTA), the only Brazilian luxury association entirely devoted to the luxury tourism. 
The results were obtained from documentary research combined with field research, 
both qualitatively. The results showed that Brazil, although already receiving a 
significant number of international luxury tourists, still lacks the resources to 
satisfactorily meet this demand. 
 

Keywords: Luxury tourism. Touristic infrastructure. Human resources. Brazil 
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INTRODUÇÃO 

 

O turismo é uma atividade que está em constante crescimento, tendo em 

2018, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2019), atingido a margem 

de 1,4 bilhão de chegadas internacionais no mundo todo, um aumento de cerca de 

6% em relação ao ano de 2017 e o Brasil, com toda a sua diversidade natural e 

cultural, também aumentou a sua participação neste cenário, principalmente, no 

denominado turismo de luxo.  

O presente trabalho possui como tema uma análise da preparação do Brasil 

como destino internacional de turismo de luxo, sob a ótica de duas operadoras do 

segmento em questão. 

A escolha do tema foi influenciada pelo campo de atuação profissional da 

autora, que atua como travel designer em uma das operadoras aqui apresentadas. 

Por conta do contato diário com o nível de exigência do cliente de luxo e das 

dificuldades encontradas no exercício da profissão, surgiu a questão problema que 

norteia este trabalho: “tendo em vista o expressivo crescimento do turismo de luxo, 

o Brasil está preparado, em infraestrutura e recursos humanos, para receber os 

turistas internacionais desse segmento?”. 

Dessa forma, o principal objetivo a ser atingido ao longo da pesquisa é a 

analisar as dificuldades encontradas por operadoras de turismo ao vender, 

internacionalmente, o Brasil como um destino de luxo. Enquanto os objetivos 

específicos são: contextualizar a história do turismo e segmentação; explicar o que 

é o luxo e o turismo de luxo; e analisar o turismo de luxo no Brasil. 

O trabalho consiste em uma análise exploratória, tendo possuído caráter 

qualitativo, dividido em duas etapas: o levantamento bibliográfico para 

compreensão do tema, por meio de artigos, reportagens e documentos do setor de 

turismo de luxo e entrevistas realizadas em forma de questionário enviado por e-

mail a duas empresas do segmento. As respostas foram obtidas de duas formas: 

por escrito (Apêndice A) e por mensagens de áudio, que foram transcritas para este 

estudo (Apêndice B) enviadas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. A análise 

de dados foi feita a partir da comparação entre os dados levantados na pesquisa 
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documental e, também, na percepção da autora que atua profissionalmente no 

mercado de luxo.  

A seguir o leitor encontrará três capítulos: o primeiro capítulo busca realizar 

uma breve contextualização do que viria a ser o luxo, mostrando um pouco de sua 

história e relação com a sociedade de um modo geral, até se chegar ao luxo como 

conhecido atualmente. Esse capítulo também traz uma explicação do que se 

entende por produto de luxo e qual o perfil do consumidor desse tipo de mercado. 

O segundo capítulo apresenta o fenômeno turístico e como se dá a sua 

segmentação para que, assim, chegue-se ao turismo de luxo, no qual encontra-se 

uma explicação de suas características e do tipo de perfil que normalmente pode-

se encontrar nesse segmento. Ainda nesse capítulo serão abordadas as chamadas 

luxury networks, que reúnem os principais hotéis, agências e operadoras, ditando 

as tendências do mercado de luxo no turismo.  

No terceiro capítulo o leitor encontrará a visão do turismo de luxo no Brasil a 

partir de três perspectivas: da Brazilian Luxury Travel Association, que é a primeira 

e única associação brasileira de luxo; da operadora de receptivo de luxo Passion 

Collection, com um foco maior no mercado europeu; e da operadora Abercrombie 

& Kent Brasil, que possui os norte-americanos como maior mercado. A visão da 

BLTA foi interpretada por meio do site da associação, de entrevistas cedidas em 

revistas online - como a Revista Hotels News e a Panrotas - e de materiais de 

divulgação cedidos pela Simone Scorsato, diretora executiva da associação. Os 

pontos de vista das operadoras de turismo foram avaliados usando as respostas de 

um questionário previamente enviado de nove perguntas com relação ao turismo de 

luxo no Brasil e a sua preparação para recebê-lo.  

Após as pesquisas, pode-se analisar, pela visão dos depoentes, se o Brasil 

possui um bom preparo para receber turistas que prezam pela melhor qualidade 

possível em termos de hospedagem, serviços e experiências. 
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1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O LUXO  

 

O entendimento do que é luxo sempre esteve presente na história, mas foi 

sendo alterada a sua compreensão conforme o período histórico vivenciado. 

Entender o seu significado, como foi percebido e preparado para ser consumido é 

fundamental para se saber o que é turismo de luxo. Por isso, neste capítulo será 

“desvelado” o conceito, a história do consumo e o turismo de luxo.  

 

1.1 O CONSUMO DO LUXO NA HISTÓRIA 

 

A origem da palavra luxo segundo o dicionário Aurélio, deriva do latim luxus, 

termo este que é definido como a “vida que se leva com grandes despesas 

supérfluas e o gosto do conforto excessivo e do prazer; bem ou prazer custoso ou 

supérfluo”. Também é abrangido como magnificência, abundância e refinamento. 

A palavra pode ainda ser usada apenas como retórica, um argumento de 

venda que valoriza um produto. Neste caso, seria “um adjetivo aplicado a um 

substantivo no sentido de qualificá-lo como especial, opondo-se e distanciando-o 

do comum ou normal “(STREHLAU, 2008). 

Segundo Lunt e Livingstone (1992) ainda não existe um acordo universal 

sobre a definição de luxo. Como visto, pode ser usado para contrapor à 

necessidade, como supérfluo ou com pouco grau de utilidade, neste caso, sua 

definição baseia-se no entendimento do que é necessário e o que é luxo. O luxo é 

algo a mais, além do imprescindível, o desejo que irá traduzir ou materializar a 

necessidade em um produto. Strelhlau (2008) o entende como algo que é exclusivo 

e/ou caro e raro, que é voltada para uma necessidade política e reflete uma ordem 

social e uma hierarquia de consumo, como uma distinção de classe social. 

De acordo com Strelhlau, é comum confundir o termo luxo como sinônimo de 

prestígio. O conceito de prestígio está atrelado à avaliação dos outros durante a 

interação social. Comparando com o conceito citado de luxo, percebe-se que a 

palavra prestígio, que significa ilusão dos sentidos produzida por artifícios ou 

pretensas artes mágicas, atração, fascinação, importância social, entre outros 
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(MICHAELIS, 2003), pode ser o motivo para se ter uma vida de luxo, mas não é o 

luxo. 

Dowson (1988) apresenta um agrupamento das fontes de prestígios. Para 

ele, a posição social (como os títulos nobiliárquicos que lhe dão esta posição), nos 

símbolos relacionados a essa posição (como práticas de consumo) ou ainda na 

realização pessoal como o sucesso profissional (presidente de uma empresa). 

Neste agrupamento, pode-se inferir que símbolos relacionados a posição de 

prestígios estão também nos considerados de consumo de luxo. Ao se entender o 

que explicita Featherstone (1995), que as marcas, bens e serviços são utilizados 

como maneira de gerar e manter distinções sociais, então, o consumo de produtos 

de luxo pode ocasionar um grau de prestígio social e a distinção social. 

Completa as características do conceito a ideia de Berry (1994), de que o 

conceito de luxo é definido no contexto de cada sociedade, em um determinado 

momento e lugar, portanto, depende de sua história e de sua cultura. 

O luxo manifesta-se de diversas formas e em diversos momentos ao longo 

da história humana, embora sempre tenha sido uma invenção social. Lipovetsky 

(2005) traça a trajetória do interesse humano pelo fausto, que remonta desde os 

tempos paleolíticos, quando ainda não era conhecido como tal. Na Antiguidade o 

luxo surge como uma mentalidade de dispêndio, em que a generosidade era 

desmedida e a dádiva era bem vista e necessária para a vida em sociedade. 

Lipovetsky esclarece que “na sociedade primitiva, não é a posse das coisas de valor 

que têm importância, mas o elemento social e espiritual contido na troca-dádiva, a 

aquisição de prestígio conferida pela circulação ou consumo de riquezas” 

(LIPOVETSKY, 2005). 

A percepção do luxo muda com o passar dos tempos. Com a chegada da 

Idade Média e a consolidação de uma sociedade mais hierarquizada, o luxo passa 

a ser percebido na acumulação de bens e na criação de grandiosas construções de 

palácios e templos religiosos. Neste período, a religião possuía grande prestígio e 

o rei era considerado como um representante divino na sociedade, onde a opulência 

estava atrelada ao sagrado. Aqui surge um novo marco: o luxo passa a ser uma 

forma de representação da ordem social em que se está inserido; a aristocracia 
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passa a ter a necessidade da dissipação de riquezas em construções, festas e 

banquetes suntuosos. 

A Renascença marca o fim da Idade Média e, novamente, traz uma nova 

roupagem para o luxo. Nesse momento, ele passa a ser ampliado para além da 

nobreza hereditária, a rica burguesia surge com fortunas adquiridas pelo mérito e 

trabalho, assim como a possibilidade da mobilidade social. Nasce, então, um novo 

interesse pela cultura e arte, onde grandes obras artísticas passam a ser 

financiadas e o “belo” e a estética almejados. É nesse momento que o luxo começa 

a se assemelhar ao conhecido hoje. A coleção de obras de arte e artigos raros e 

antigos, o interesse pela moda, o culto ao corpo e à beleza: o luxo ganha tons 

individualistas, mas ainda sendo uma forma de se mostrar pertencente a uma classe 

social mais abastada. As percepções do luxo sofrem ligeiras mudanças até 

transformar-se no Luxo Contemporâneo.  

 

1.1.1 O Luxo contemporâneo 

 

Lipovetsky (2005) conceitua a cultura contemporânea do luxo como marcada 

pela emocionalização, individualização e democratização, embora ainda mantendo 

os ares de ostentação e pompa observados nos anos anteriores, porém com certa 

distinção. Para ele: 

 
 
[...] a paixão pelo luxo não é exclusivamente alimentada pelo desejo de ser 
admirado, de despertar inveja, de ser reconhecido pelo outro, é também 
sustentada pelo desejo de admirar a si próprio, de ‘deleitar-se consigo 
mesmo’ e de uma imagem elitista. 
 
 

Os consumidores do luxo contemporâneo não buscam mais se auto afirmar 

pertencentes de um determinado grupo social; antes procuram consolidar-se seres 

únicos, com personalidades e gostos próprios e que, acima de tudo, precisam ser 

satisfeitos. Passa a haver mais afetividade e sensibilidade aos bens de luxo que 

começam a tomar diferentes formas. O luxo passa a ser experimentado em 

restaurantes estrelados, viagens exóticas e lugares únicos, cirurgias estéticas, entre 

outros. A opulência torna-se subjetiva, individual e democrática. 



13 
 

Por democrático entende-se a pluralidade tomada pelo luxo nas mais 

diversas formas. O crescimento do consumo, acesso a lazer e bem-estar 

intensificam a procura por bens ou experiências antes restritas às classes mais 

privilegiadas. A cultura do imediatismo dita as regras do consumo: por que não 

aproveitar o melhor agora? Por que se privar? Enquanto as classes abastadas 

mantêm o seu padrão de consumo de opulência, as classes médias passam a 

permitir-se viver experiências inéditas, a “dar-se ao luxo” de realizar a viagem dos 

sonhos, usufruir de bens de grifes, frequentar espaços mais sofisticados; o luxo 

passa a ser buscado e experimentado por diferentes classes. 

1.2 O PRODUTO DE LUXO 

 

Para melhor compreender esse mercado em constante mutação e 

crescimento, faz-se necessário explicitar o que vem a ser um produto ou serviço de 

luxo.  

A definição de Produto de Luxo a ser aplicada neste trabalho, deriva de 

Lombard (1989 apud D’ANGELO, 2004), Dubois e Paternoult (1997 apud 

D’ANGELO, 2004), que entendem o produto como portador de seis condicionantes 

(Figura 1) que o definem, sendo elas: 

Figura 1 - Características do Produto Luxo 

CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO 

De qualidade superior  Ser confeccionado com matéria-prima excelente e em um 

processo diferenciado de fabricação e/ou dotado de 

tecnologia1.   

Com preço elevado Ter valor maior se comparado aos outros produtos e 

serviços com a mesma utilidade. 

Considerado raro Não ser produzido em massa, ou seja, precisa ser exclusivo. 

Esteticamente bem 

elaborado 

Ter aparência bela, criando um apelo emocional. 

Pertencente a uma marca 

famosa  

Ser como um rótulo, de modo a se tornar um referencial, uma 

imagem reconhecida pela sociedade. 

Adquirido por uma clientela 

especial 

Ser uma forma de distinção, por conta do seu preço elevado.   

Fonte: elaboração própria, 2019. 

 
1 Aqui vale salientar que a tecnologia, por si só, não define um objeto como artigo de luxo, uma vez 
que, está em constante avanço e, portanto, é efêmera (LOMBARD, 1989 apud. BRUNO, 2013). 
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Desse modo, conforme pontuado por D’Angelo (2017, [s.p.]) os produtos e 

serviços de luxo: 

[...] são aqueles que, por serem de alta qualidade, supérfluos e 
esteticamente atrativos, proporcionam prazer a quem os consome. E por 
serem raros, caros e de marca reconhecida, conferem distinção social ao 
seu proprietário. (D'ANGELO, 2017). 

 

Os produtos e serviços de luxo nunca são considerados de maneira isolada, 

isto é, um bem de luxo - seja ele um objeto ou serviço - é percebido em seu aspecto 

global, sendo avaliado outros fatores relacionados a ele (BRUNO, 2013). O valor 

agregado, seja ele tangível ou intangível, faz-se mister para que haja o desejo de 

compra ou fruição do consumidor. Sendo assim, ao hospedar-se em um hotel cinco 

estrelas, para além de suas instalações, o consumidor irá buscar por atendimento 

e amenidades diferenciadas, por exemplo.  

Segundo Passarelli (2004), nos setores de moda e acessórios, cosméticos e 

perfumaria, artes, imobiliário e mobilidade, alimentos e bebida, serviços pessoais, 

estilo de vida e hospitalidade, ao luxo é reservado um pequeno segmento de 

mercado, pois sempre “há oportunidade de diferenciação e de sofisticação da oferta, 

vislumbrando um segmento de consumidores específicos” (D’ANGELO, 2004, p. 

40). 

Ainda na compreensão da definição de produto de luxo, é pertinente ressaltar 

a existência de seus diferentes tipos. Proposto por Allérès (2000 apud. D’ANGELO, 

2004, p. 42-43), o luxo pode ser hierarquicamente dividido em três distintos grupos 

(Figura 2), sendo eles correspondentes a um determinado estilo de vida, com 

diferentes motivações e modelos de consumo mais específicos. 

Na compreensão de Allérès, ao se imaginar uma pirâmide, o seu topo seria 

preenchido pelo chamado Luxo Inacessível, seguido pelo Luxo Intermediário para, 

na base, apresentar-se o Luxo Acessível. 
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Figura 2 - Pirâmide hierárquica do luxo 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019 

No topo da pirâmide, apresenta-se o que pode ser chamado de um “luxo para 

poucos”, o luxo inacessível, no qual encontram-se os bens mais raros e caros além 

de serem, também, os de maior desejo pelas demais classes. Grande parte dos 

produtos aqui enquadrados pode ter natureza patrimonial - imóveis, veículos e obras 

de arte, por exemplo. No meio da pirâmide, encontram-se os bens de luxo 

intermediário, no qual seus consumidores ainda não possuem o mesmo aporte 

financeiro da classe superior. Aqui, os bens produzidos e consumidos já não são 

tão raros. A ostentação neste caso passa a ser mais frequente em uma tentativa de 

diferenciação das classes inferiores. A base da pirâmide, por sua vez, é composta 

pelos produtos de luxo acessível. A esta ficam dispostos os bens de produção de 

maior escala, perdendo a sua exclusividade, além de serem mais voltados ao bem-

estar do consumidor. Perfumes e produtos alimentícios (bebidas inclusive) são os 

principais representantes dessa classe (ALLÉRÈS, 2000 apud. D’ANGELO, 2004; 

SOARES, 2013). 

Diante de tantas nuances do que vem a ser um produto de luxo, chega-se à 

constatação que tamanha diversificação leva a variado perfil de consumidores. 

Estes são impelidos ao consumo por fatores particulares e emocionais, além de 

serem diferentes entre si ao usufruir dos bens (produtos e serviços) de luxo. 
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1.2.1 Os consumidores do luxo 

Na academia, são variados os autores que buscam categorizar e definir os 

tão diversos perfis consumidores do luxo como para Lipovetsky (2005, [s.p.]), que 

considera o consumidor de luxo típico como multifacetado e que acaba por tirar seus 

modelos de diferentes grupos, misturando diferentes categorias de objetos de 

diferentes preços e de diferentes estilos. Já Dubois e Duquesne (1993 apud 

D’ANGELO, 2004) explicam que os consumidores procuram os bens de luxo de 

duas principais formas: há a clientela que compra bens materiais tendo como 

principal motivação a ostentação e status. Neste caso, o preço, qualidade e beleza 

são essenciais para a aquisição. O segundo grupo seria aqueles que veem o bem 

de luxo como uma extensão do “eu”, tornando a compra mais emblemática e 

emotiva. 

Em diversos livros e artigos sobre o assunto, a pesquisa quantitativa do 

Research Institute on Social Change (Instituto RISC), um grupo de consultoria 

responsável pela realização de pesquisas anuais sobre os principais mercados de 

luxo do mundo, é apresentada como uma das principais fontes de informação sobre 

o atual mercado de luxo mundial2 e, em seus estudos, segmenta os consumidores 

de luxo em clientes regulares, excursionistas e não-clientes, ou seja, não 

consumidores de luxo. Os primeiros seriam os consumidores com maior potencial 

à fruição do luxo por terem maior poder econômico. Para eles, “a representação do 

luxo é individual e pessoal: ‘prazer para si, belo antes de tudo, não sai de moda” 

(LIPOVETSKY; ROUX, 2005, [s.p.]); para os excursionistas que consomem o luxo 

de maneira ocasional, o aporte financeiro não é o ditame do consumo, uma vez que 

a inserção sociocultural acaba exercendo forte influência no perfil de consumo. 

Nesse caso, ainda há a necessidade de ostentação para diferenciação de classe. 

D’Ângelo pontua que houve significativas mudanças no comportamento do 

consumidor do luxo no decorrer das décadas de 1980, 1990 e 2000. Tendo como 

base a análise de mercado realizada pelo Instituto RISC em 2001, compreende-se 

que os consumidores passaram de luxo por ostentação e status (anos 1980), para 

 
2 São analisados anualmente os países: EUA, Japão, França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino 
Unido, Bielorrússia, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Rússia, 
Eslováquia e Ucrânia; a cada dois anos são analisados: Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Holanda, 
Noruega, Suécia e Suíça.   
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um consumo mais consciente e responsável (anos 1990), até chegar o período do 

em que o consumo é feito de forma a glamourizar a vida cotidiana (D’ANGELO, 

2004). 

 

1.4 DO TER AO SER: O LUXO OSTENTAÇÃO VERSUS O LUXO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Conforme abordado, houve um tempo em que o luxo era caracterizado pelo 

dispêndio generoso, em que festas e banquetes eram bem quistos e a 

demonstração da riqueza e de luxos tornou-se uma obrigação de ordem social: ser 

nobre era mostrar-se e ostentar riquezas.  

Desde a Revolução Industrial, com o crescimento da burguesia e o 

nascimento da classe média, o consumo de bens de luxo passou por um extenso 

processo de democratização. É com a Revolução Industrial (séculos XVIII e XIX) 

que a aristocracia observou o nascimento de uma nova classe, a burguesia, que 

tomada pelo expressivo enriquecimento, passou a consumir os bens de luxo antes 

restritos aos nobres. O consumo, dessa forma, passou a ser um modo de 

equiparação de classe, em que a burguesia viu na fruição de bens de luxo uma 

forma de ganhar maior prestígio social.  O ter em sobreposição ao ser. 

É durante este período de frenesi econômico que o sociólogo Thorstein 

Veblen escreveu sobre a “classe ociosa” (1895). Em sua teoria, o estudioso 

apresenta o termo “consumo conspícuo”, designação dada ao consumo 

exibicionista: bens eram adquiridos, muitas vezes, sem que houvesse um real 

desejo por ele, mas apenas para exibir às outras pessoas; uma busca pelo status 

social que o consumo de luxo poderia conferir ao seu comprador (D’ANGELO, 2017; 

LIPOVETSKY; ROUX, 2005). 

D’Angelo (2017) explicita que os anos seguintes foram marcados por 

constantes mudanças sociais e culturais ocorridas na Europa e nos Estados Unidos, 

em grande parte decorrente do liberalismo e dos movimentos artísticos ocorridos no 

século XIX, período no qual “a crença no individualismo e a valorização da emoção, 

da imaginação e da sensibilidade”. 
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O crescimento do consumo, de um modo geral, manteve-se constante até a 

eclosão das Grandes Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-1945), foram 

responsáveis por uma desaceleração na economia mundial.  

A consolidação do consumo de luxo, tal qual como conhecido hoje em dia, 

começou a se consolidar no período pós-guerra. Soares (2013) explica que as 

grandes maisons francesas como a Dior (1947) e a Givenchy (1951) foram criadas 

neste período e tornaram símbolos de produtos de luxo. É também nesse período 

que o turismo, antes praticado pela elite, atingiu expressivo e constante 

crescimento, surgindo o turismo de massa, a ser abordado no próximo tópico. 

Ainda no universo do luxo, as classes abastadas passaram mais uma vez a 

buscar diferenciação das classes inferiores por meio do consumo. A década de 

19803 foi marcada por um forte crescimento econômico, surgindo uma classe de 

novos ricos. Nesse período, a ostentação marcou o consumo de luxo. Outra vez, a 

nova classe buscou exibir o seu poder econômico na obtenção de novos bens de 

luxo, indo na contramão do comportamento mais conservador dos ricos tradicionais. 

D’Angelo (2004) cita Richers (1996) e Allérès (2000) ao dizer que que os ricos 

tradicionais, por nascimento, geralmente fogem à ostentação, enquanto aqueles 

que ascenderam economicamente com o trabalho, os novos ricos, depositam na 

avidez consumidora de bens de luxo o desejo de igualar-se à classe dominante, 

definido por Roux (2005) como sendo um superconsumo individualista. 

As décadas seguintes foram marcadas por uma diminuição do consumo 

ostensivo, com maior seletividade na aquisição de bens de luxo e para um consumo 

mais responsável. A ostentação começa a ceder espaço à satisfação pessoal 

(DUBOIS, LAURENT, 1996 apud D’ANGELO, 2004). 

A mudança de século influenciou, mais uma vez, a forma de consumo do 

luxo. Books (2000 apud BRUNO, 2013) informa que o maior acesso à informação 

tornou os consumidores do luxo mais exigentes e o consumo passou a ter uma 

maior carga emocional. Antes de comprar um produto pela sua marca, busca-se a 

história da marca consumida, assim como a filosofia por trás do produto adquirido. 

 
3 Sobretudo nos Estados Unidos (D’ANGELO, 2004). O Brasil e a América Latina, nessa época, 
enfrentavam uma forte recessão econômica, conhecida como a Década Perdida.  
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Ainda em Bruno (2013), o luxo contemporâneo reside em grande parte na 

experiência. O consumidor contemporâneo procura viver uma experiência de luxo 

como uma forma de fuga do dia-a-dia ao lugar de simplesmente adquirir novos bens 

materiais. Surge, então, uma maior procura por produtos e serviços de lazer. 

Mesmo com o passar dos tempos e da expressiva mudança da percepção 

do luxo, a ostentação ainda pode se fazer presente. Isto porque, segundo D’Angelo 

(2004), não existe um único perfil de consumidor do luxo, havendo, dessa forma, 

posturas conflitantes ao luxo. 

Faz-se mister, portanto, entender o que é a ostentação além do termo 

negativo de consumo desenfreado. Ferreirinha, antigo CEO do Grupo LVMH no 

Brasil e com mais de 20 anos de conhecimento no mercado de gestão do luxo disse, 

em entrevista cedida à Ju Ferraz do site UOL, ver a ostentação como necessária 

para o luxo como negócio e não de todo maléfica, podendo ser, inclusive, um 

combustível para o consumo. Sendo assim, a ostentação ainda pode estar presente 

mesmo no tão em voga luxo de experiência. 

O luxo de experiência está mais ligado ao “ser” antes do “ter”. Os 

consumidores buscam por produtos ou serviços que despertem sensações de 

prazer, o luxo passa a ser buscado de modo a alimentar a alma por meio de 

momentos e conexões únicas, e não mais apenas na aquisição de bens materiais. 

A alta gastronomia, as viagens e meios de hospedagem e a busca por 

acontecimentos transformadores passam a figurar os anseios desse novo 

consumidor. 

Diante do exposto, compreende-se o porquê do surgimento do que Derzhaev 

(2010) chama de Novo Luxo, em que se gasta muito mais em experiências e 

momentos de enriquecimento pessoal, como o proporcionado pelos diferentes tipos 

de entretenimento, tratamentos de bem-estar, jantares e turismo, a ser abordado no 

próximo capítulo. 

  



20 
 

2 A BUSCA POR EXPERIÊNCIAS E O TURISMO DE LUXO 

Embora pesquisas mostrem a presença do ato de viajar ainda na 

Antiguidade, entende-se que o ato de fazer turismo toma novas formas e 

motivações, pois, sendo ele um fenômeno, acaba por acompanhar a sociedade à 

medida que esta se desenvolve. O turismo contemporâneo cresceu não só em 

número e dimensão espacial, bem como apreendeu as multi motivações da 

sociedade, gerando uma demanda muito segmentada. Neste capítulo, buscar-se-á 

compreender a segmentação turística, o fenômeno turístico e o turismo de luxo.  

2.1. SOBRE A SEGMENTAÇÃO TURÍSTICA E O FENÔMENO DO TURISMO  

Quando o turismo contemporâneo passa a ser estruturado, sua principal 

motivação era o lazer. No século XIX, a nova sociedade industrial fez com que o 

trabalho dominasse a vida das pessoas na sociedade ocidental e trouxe a lógica 

produtiva para as relações humanas. Neste contexto, o lazer começa a ganhar 

espaço no contexto onde o ócio conspícuo era um direito apenas das classes 

nobres, como abordado por Veblen (1895). 

A sociedade industrializada tira o estado de tranquilidade e serenidade, 

levando à procura de momentos em que as pessoas possam não se colocar em 

atividades desagradáveis e não ir além de seus próprios limites. Muitas vezes, 

implica em renunciar dinheiro, status ou poder em privilégio de outros valores como 

sossego, paz ou tranquilidade. Assim, o lazer ganha força. 

O lazer pode ser compreendido como uma forma de ser, uma condição do 

homem que aproxima a noção de “vida tranquila”. Para De Grazia (2002), o lazer é 

um estado em que se vivencia a ausência de estar ocupado, portanto, um estado 

de desobrigação, em que seria possível exercitar as ideias e a imaginação.  Neste 

aspecto, constitui-se como uma atividade reflexiva onde estaria presente um ideal 

de liberdade relacionado a um compromisso político (no sentido de propor 

alternativas de vida) e a uma conexão profunda com o mundo, no qual o sujeito se 

situaria numa revisão constante de valores e concepções. A busca da tranquilidade 

que a vida em vários aspectos vem lhe roubando. 
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Nessa ideia de lazer, um dos seus componentes que adquire importância é 

o turismo. O turismo de lazer entre os séculos XIX e XX, foi possível graças às 

tecnologias de transportes, a ampliação dos meios de hospedagem, a criação das 

agências de viagens e aos novos aspectos do urbanismo que gerou estruturas para 

que houvesse o deslocamento e a estadia de pessoas em grande quantidade. 

Uma das primeiras segmentações turísticas está associada ao turismo 

hidroclimático-hidrotermal, gerando o curismo ou o turismo de sol e praia.  Moraes 

(2015) aponta que Corbin (1989) cita que é a partir do final do século XVIII e 

princípio do XIX, o momento em que enfermos motivados pelas benesses do banho 

de mar procuram o litoral e, também, as águas termais. Neste contexto, Fuster 

(1991 apud MORAES, 2015) e Urry (2001 apud MORAES, 2015) mostram que na 

segunda metade do século XIX, a burguesia transforma os banhos de mar “em 

práticas de viagens sistemáticas à orla marítima, nas quais passam a combinar o 

prazer da praia com a ostentação de riqueza e afirmação de prestígio social, 

instituindo a cultura da vilegiatura marítima” (MORAES, 2015, p. 198). Observa-se, 

neste período, que o turismo ainda é de domínio de uma elite. 

Aos poucos, o turismo se massificou, até chegar ao seu apogeu na década 

de 1970. Com a difusão da ideia de sustentabilidade, na década de 1990, há a 

procura por um turismo mais segmentado, além de também ser desenvolvida a ideia 

de multi motivações, que acabou gerando multiprodutos. 

Oliveira (2015, p.3) explicita que “segmentar quer dizer dividir, separar, 

fracionar. Portanto, o termo segmentação de mercado refere-se ao ato de dividir o 

mercado em partes ou segmentos”. O autor também chama a atenção que a 

segmentação surge como uma das etapas do planejamento do marketing e trata-se 

de um estudo dirigido à demanda. No turismo, a segmentação também é usada 

tanto para a oferta como para a demanda. No sentido literal do termo não estaria 

errado, já que segmentar é dividir, separar, fracionar, porém, neste Trabalho de 

Conclusão de Curso, a abordagem segue a ideia de Oliveira em segmentar a 

demanda e denominar a oferta como setor.  

A Organização Mundial do Turismo (2007, p.3) apresenta o seguinte 

conceito: 
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Segmentação de mercado é a tentativa de identificar grupos de clientes 
específicos dentro de maiores populações indiferenciadas, a fim de 
desenvolver e implementar programas de marketing projetadas 
especificamente para as suas necessidades. 

 

Se já se expôs o que é segmentação cabe agora desvelar o conceito de 

turismo para que se possa compreender o que é a segmentação de Turismo de Luxo. 

O turismo pode ser compreendido a partir de diferentes características, tais 

como o enfoque geográfico (PIMENTEL; CASTROGIOVANNI, 2015), sócio 

antropológico (BARRETTO, 2007) e econômico (LEMOS, 2001). Dessa maneira, o 

posicionamento conceitual sobre esse fenômeno precisa ser desenvolvido de modo a 

evitar a priorização de um enfoque em detrimento de outro. 

Para Araújo e Isayama (2009, p. 147), o turismo pode ser entendido como: 
 
 
Um fenômeno social, cultural e espacial, que surgiu a partir de uma prática 
humana, de homens e mulheres que desejaram, imbuídos pelas mais 
diversas motivações, experienciar algo diferente do que estavam 
acostumados a viver em seu cotidiano e em seus locais habituais de 
residência e convívio social 
 
 

Nota-se nesta definição os aspectos socioculturais e espaciais presentes no 

fenômeno que ocorre por causa da prática humana. Esta prática busca experimentar 

novidades que diferem do seu dia-a-dia, motivados por vários desejos. O turismo 

passa a ser algo da resultante da vivência humana. Este conceito o humaniza. 

Moesch (2000, p.9) amplia a reflexão sobre o tema ao assinalar que: 

O turismo é uma combinação complexa de inter-relacionamentos entre 
produção e serviços, em cuja composição integram-se uma prática social 
com base cultural, com herança histórica, a um meio ambiente diverso, 
cartografia natural, relações sociais de hospitalidade, troca de informações 
interculturais. O somatório desta dinâmica sociocultural gera um 
fenômeno, recheado de objetividade/subjetividade, consumido por milhões 
de pessoas, como síntese: o produto turístico. 
 
 

A importância do turismo reside não somente nos impactos que desencadeia, 

mas nas interações que opera enquanto fenômeno e como campo de estudos. 

Por conseguinte, o conceito de segmentação do turismo de luxo deve contar 

com a ideia de o turismo ser um fenômeno social que atua em um mercado e que este 
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mercado pode ser fracionado pelo olhar da sua demanda para facilitar as estratégias de 

marketing no contexto do desenvolvimento de produtos turísticos, sendo uma dessas 

demandas formada pelos consumidores de produtos de luxo. 

2.2 TURISMO DE LUXO  

 

De acordo com a Bain & Company, a soma do consumo de carros, 

hospitalidade e bens pessoais de luxo4, representam uma parcela de mais de 80% 

do mercado total de luxo em 2018. O relatório estimou ainda um crescimento do 

setor de 5% em relação ao ano anterior, conforme abordado na figura 3 a seguir. 

No que tange às experiências de luxo, o mercado mundial observou um crescimento 

de 5% em hospitalidade, 6% em alimentação e 7% em cruzeiros de luxo.  

 

Figura 3 - Crescimento do mercado de luxo em 2018 
 

 

Fonte: Bain & Company, 2019 

 

Ao interpretar tais dados, pode-se concluir que o turismo de luxo expressou 

um significativo crescimento no último ano, afinal, hospitalidade, alimentação e os 

 
4 Vestuário, joalheria e cosméticos.  
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cruzeiros são partes integrantes do sistema turístico. Diante disso, faz-se importante 

a conceituação do que vem a ser o turismo de luxo.  

Assim como a definição do que é o luxo propriamente dito, o Turismo de Luxo 

também assume ares de subjetividade em sua definição, embora seja de consenso 

que apresenta características e demandas distintas do turismo tradicional, havendo 

a busca por exclusividade, qualidade superior e experiências únicas.  

Ressalta-se que até meados do século XX, o turismo ainda era uma prática 

distintiva e reservada a uma pequena parcela de classe privilegiada. Após a 

segunda metade do século XX, o acesso ao turismo foi ampliado devido aos 

diversos fatores sociais, culturais e econômicos ocorridos na época5, tornando a 

atividade acessível e, por conseguinte, não mais uma forma de distinção social. 

Segundo Netto e Miraldi (2017), por esse motivo essa distinção antes garantida pelo 

simples ato de poder fazer o turismo, passa a estar presente, na atualidade, na 

forma como se faz o turismo, ou seja, a forma de se viajar e como se visita um 

determinado destino. 

Para Mangorrinha (2012, p. 127), o turismo de luxo é 

[...] uma necessidade social impulsionada principalmente por motivações 
de prestígio, pelas experiências de exceção e singulares, pela 
exclusividade e “montra” social que o mesmo pode propiciar. As 
motivações de luxo e prestígio parecem, assim, depender mais da maneira 
de viajar do que do destino [...] 
 

Em ambas definições é possível encontrar referências à experiência de se 

viver o turismo. De fato, grande parte das associações, agências e operadoras que 

atuam no mercado de luxo do turismo usam-se desse termo para divulgação de 

destinos e serviços, associações essas que serão abordadas ao decorrer deste 

capítulo.  

O turismo de luxo ainda pode ser percebido em uma grande variação de 

serviços, mas sempre cumprindo com alguns elementos. Segundo Thurlow e 

Jaworski (2012 apud NETTO; MIRALDI, 2017, p. 208), o turismo de luxo, apesar da 

 
5 O desenvolvimento e aperfeiçoamento dos meios de transporte, sobretudo da aviação, a conquista 
dos trabalhadores por férias remuneradas, a diminuição das cargas horárias de trabalho e melhor 
remuneração, ampliando o tempo dedicado ao lazer, além do surgimento de políticas voltadas ao 
turismo (THEVENIN, 2011).  
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diferenciação do tipo de serviço, sempre apresentará oferta ilimitada de trabalho 

humano, oferta ilimitada de tempo e espaço, prazeres ligados ao corpo e ao espírito 

e constante reconhecimento e atenção.  

Page (2012), por outro lado, define que o turismo de luxo está associado ao 

consumo de uma experiência mais cara que a média e sendo ela de alta qualidade, 

envolvendo viagens para hotéis e resorts mais exclusivos, a partir de pacotes 

totalmente personalizados, os chamados tailor made pelas agências e operadoras 

do setor. A referida autora cita também que a experiência do turismo de luxo não é 

obrigatoriamente associada a uma marca cara (como as sofisticadas rede 

hoteleiras, por exemplo), embora elas ditem parâmetros de qualidade no turismo de 

luxo a serem atingidos. Segundo Page “no mercado de luxo, uma experiência 

personalizada com alto nível de customização é transformar um sonho em realidade 

(PAGE, 2012 apud HALLOTT, 2013, p. 17, tradução nossa)6”.  

Assim como os demais segmentos do turismo, o turismo de luxo possui perfis 

específicos de turistas, apresentando padrões de consumo próprios e demandas 

mais específicas. No relatório Shaping the Future of Luxury Travel, desenvolvido em 

2016 pela Amadeus Travel Intelligence em conjunto com outras empresas atuantes 

no mercado turístico, buscou-se categorizar o que é necessário para definir uma 

viagem como de luxo de uma forma hierárquica (Figura 4), tendo como base a 

hierarquia de necessidades de Maslow. 

Em termos de esclarecimento, segundo Periard (2018), a Hierarquia de 

Necessidades de Maslow foi apresentada pelo psicólogo Abraham Maslow, em 

1943, em que as necessidades humanas são dispostas em forma de pirâmide, cuja 

base apresenta as necessidades primárias, sendo elas as fisiológicas 

(physiological) e as de segurança (safety). O restante da pirâmide (meio e topo) 

apresenta as três necessidades secundárias: as sociais (love/belonging), em que o 

homem busca manter relações humanas e sentir-se aceito em uma esfera social; 

as necessidades de estima (esteem), ou seja, sentir-se reconhecido e digno (por si 

mesmo e pelos outros) e, por fim e com relação à pesquisa aqui apresentada, o 

topo da pirâmide destina-se à necessidade de auto realização (self-actualization). 

 
6 “In the luxury market, a tailored experience with a high degree of customization is about turning a 
dream into a reality”. 
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Figura 4 - A hierarquia das necessidades da viagem de luxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Amadeus AIT Group SA 

 

De acordo com Hirata e Braga (2017), a hierarquia de Maslow pode ser 

aplicada, também, ao se analisar as necessidades do turista quanto ao turismo.  

Diante disso, o relatório Shaping the Future of Luxury Travel (2016) traz as 

necessidades do viajante de luxo em cinco diferentes níveis, totalizando sete 

necessidades, inseridas no topo da pirâmide, uma vez que se pode compreender, 

o turista, tendo todas as suas necessidades mais básicas saciadas, em busca de 

mais viagens e experiências mais enriquecedoras e auto realizadoras:  

A hierarquização em questão, foi elaborada de acordo com a validação de 

diversos líderes do mercado de turismo de luxo, em um evento elaborado pela 

Connections7, uma rede global e organizadora de eventos voltada para executivos 

e especialistas de setores específicos de mercado, dentre eles o luxo.  

 
7 Os dados apresentados no relatório foram obtidos pelos softwares da Amadeus, pelos eventos 
voltados para os mercados de luxo da Connections (em Pequim, Abu Dhabi e Sicília, onde foram 
recebidos mais de 200 líderes do mercado de viagens de luxo), pelas pesquisas e estimativas de 
mercado entre 2011 e 2016 estudado pelo Tourism Economics e por questionários - com “que tipo 
de viajante de luxo você é?” como título - enviados pelo The Telegraph para seus mais de 2.500 
membros inscritos e para o mailing das newsletters da Connections.    
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Segundo o relatório, quanto mais experiente e frequente o viajante de luxo, 

mais altas as necessidades e expectativas a serem atendidas pelo mercado 

turístico. Um turista de luxo mais vivenciado buscará cada vez mais viagens com 

serviços mais exclusivos, níveis maiores de segurança e privacidade, além de terem 

as mais altas expectativas e, por isso, acabam sendo mais exigentes.  

Neault, em 2011, (Figura 5) procurou segmentar os principais perfis de 

turistas de luxo, chegando a sete principais grupos.  

Figura 5 – Principais categorias dos turistas de luxo 

 

Fonte: Neault, 2011. 

Embora existam diferentes perfis, é comum encontrar em diversos relatórios 

e estudos que mostraram que a motivação do turista de luxo tem sido focada na 

vivência de experiências autênticas e emocionalmente enriquecedoras; alguns 

ainda buscam contato mais intimista com moradores locais, de modo a viver a 

localidade visitada de modo mais imersivo e, ainda, há a busca por locais ainda não 

tão divulgados e visitados por outros turistas, potencializando o senso de 

 

 

São os jovens (entre 25 e 35 anos) casais com boa renda 
financeira e o desejo de viajar.  

casais sem filhos (double 
income, no kids) 

 São os cônjuges mais maduros (entre 50 e 60 anos) que não 
sustentam mais os filhos, possuem boas finanças e viajam 
com certa frequência. 

 
casais com o"ninho vazio" 

(empty nesters) 

 São aqueles na faixa dos 60 aos 70 anos, com tempo livre e 
renda e que, geralmente, viajam em casal ou com toda a 
família. 

 
aposentados (healthy 

retired) 

 São famílias compostas por pais muito ativos ou ausentes que 
procuram, por meio de viagens a lugares incríveis com 
experiências únicas, compensar o limitado tempo familiar; 

 
famílias   felizes (happy 

families) 

 

São aqueles que viajam por motivos de comemoração, pessoal 
ou profissional, como os viajantes de lua de mel, por exemplo.   

viajantes de ocasião 
(especial events) 

 São aqueles que, por mais que não sejam considerados ricos, 
conseguem realizar viagens mais de luxo após economizarem 
para viagens pontuais. 

 
aspirantes (aspirational 

travellers)   

 Composto pela parcela mais rica (com renda anual superior a 
um milhão de dólares), em que o nível de exigência de 
qualidade sempre será o mais alto.  

 hight -net worth 
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exclusividade. (BARSKY, 2009; EZON, 2018; ILTM, 2017; VIRTUOSO, 2019; 

TRAVELLER MADE apud CAMPOS, 2019) 

Para melhor atender esse turista, empresas como a Taveller Made e a 

Virtuoso, que buscam reunir as principais agências de luxo em um só lugar, foram 

criadas.  

2.2.1 As luxury networks - Traveller Made e Virtuoso 

Sabendo da grande exigência do viajante de luxo, redes globais de agentes, 

operadoras e hotéis de luxo foram criadas para que, por meio de pesquisas de 

mercado e contatos com profissionais de todo o mundo, fosse possível criar 

medidas e avaliar as tendências do viajante de luxo e, assim, estipuladas diretrizes 

para melhor atender esse turista. Entre essas redes, duas possuem renome 

mundial: a Traveller Made e a rede Virtuoso. 

Criada em 2013 por Quentin Desurmont, a Traveller Made, em seu site, se 

define como sendo uma rede com cerca de 390 agências de viagens de luxo 

dedicadas a prover viagens únicas e exclusivas para os turistas que buscam 

experiências autênticas. Ao redor dessas agências, a associação ainda conta com 

uma rede devidamente pré-selecionada de apoio de prestadores de serviços de 

luxo, como operadoras de receptivo e hotéis. De modo a garantir a qualidade das 

agências e fornecedores, segundo o site da rede, apenas membros convidados são 

considerados, além de terem de passar por um processo de filiação em que 

informações detalhadas do negócio, como visão da empresa, estratégias de 

crescimento e cartas de recomendações de outras agências membros precisam ser 

apresentadas.  

A Virtuoso, por outro lado, encontra-se no mercado desde 1950, quando foi 

criada por Matthew Upchurch como uma agência de viagens. Com o passar dos 

anos, a empresa mudou o seu posicionamento no mercado, focando em viagens de 

luxo, tornando-se a rede de agências de luxo como conhecida atualmente. Com 

mais de 380 agências de viagem filiadas, além de uma rede de apoio global de 

fornecedores com mais de 1.800 hotéis e operadoras de receptivo, a Virtuoso 

procura proporcionar experiências raras e autênticas ao turista de luxo. Assim como 

a Traveller Made, a rede Virtuoso possui um rigoroso processo de admissão sendo 
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necessário um convite inicial além de apresentar documentos que provem o 

alinhamento do perfil da agência às viagens de luxo, além de comprovar que já 

trabalham com agências e/ou fornecedores filiados à rede (NETTO; MIRALDI, 2017; 

IWASHITA, 2018?).  

Ambas as redes buscam, por meio de feiras, divulgação de press releases e 

facilitação do contato entre agência, prestador de serviço e turista, a manutenção 

da qualidade esperada do produto turístico do luxo ao redor do globo. Além disso, 

anualmente são divulgadas as últimas pesquisas de mercado de modo a sempre 

manter os seus filiados alinhados com a constante mutação dos viajantes e as 

novidades de destinos e experiências.  

A mais recente pesquisa divulgada pela rede Virtuoso (2019), por exemplo, 

mostra as tendências previstas para 2020 no turismo de luxo mundial. A rede prevê 

que as principais tendências de viagem serão as multigeracionais (pessoas de 

diferentes gerações, podendo ser ou não de uma mesma família, viajando juntas), 

autenticidade, viagens de aventura, viagens em família (pais e filhos) e viagens de 

celebração (como luas de mel e aniversários). Enquanto as motivações variam entre 

a comemoração de um marco, o frenesi de poder conhecer novos destinos, passar 

tempo com os entes queridos, descanso e relaxamento para desconectar-se do dia 

a dia e a realização da sede de viajar. 

O relatório divulgado ainda estimou o top 5 dos principais destinos a serem 

visitados pelo turista de luxo em geral, por aqueles em busca de aventura, por 

famílias, casais em lua de mel, os viajantes solos e os viajantes de luxo Millennial. 

Além desses, os destinos considerados emergentes no imaginário do turista de luxo 

também foram listados, sendo eles a Croácia, Antártica, Islândia, Japão e Portugal. 

O Brasil, por outro lado, figurou na lista de viagens temáticas entre os viajantes de 

18 e 34 anos (CAMPOS, 2019). Diante disso, faz-se necessário entender como 

acontece e como é vendido o turismo de luxo no Brasil. 
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3 O TURISMO DE LUXO NO BRASIL 

 

O turismo mundial observou um crescimento de mais de 5% nas viagens 

internacionais, totalizando a marca de 1,4 bilhões de chegadas internacionais, 

número este que antecipou em dois anos a marca prevista pela Organização 

Mundial do Turismo. Desse total, o continente americano possui uma parcela de 

15% das chegadas internacionais, expressando um crescimento de apenas 2%, 

sendo o Brasil detentor de apenas 0,5% desse crescimento (OMT, 2019). 

De acordo com o Hotel Business (2019), o turismo de luxo mundial também 

apresentou resultados expressivos no ano de 2018. Dos 1,4 bilhões de chegadas 

internacionais, entre 6% e 8% foram responsáveis pelo turismo de luxo, sendo o 

mercado de turismo de luxo encarregado por 891 bilhões de dólares dos 1,7 trilhões 

de dólares gerados pelo turismo. 

Ao longo deste capítulo o turismo de luxo no Brasil é apresentado sob a ótica 

de duas operadoras “Destination Management Company” (DMC) do setor 

(entrevistadas para esta pesquisa) e da BLTA, a primeira e única associação 

brasileira voltada exclusivamente para o turismo de luxo.  

3.1 METODOLOGIA 

 

Segundo Cedro (1983), método “é a ordem que se deve impor aos diferentes 

processos necessários para atingir um fim dado ou um resultado desejado”. A 

presente pesquisa exploratória e de caráter qualitativo, apresentar-se-á em duas 

etapas: o levantamento da literatura pertinente e pesquisa de campo com envio de 

questionários sobre a visão das empresas selecionadas sobre o Brasil como um 

destino internacional de viagens de luxo. 

A primeira etapa da pesquisa foi o levantamento da bibliografia existente 

sobre o assunto. Para tal, foram analisados artigos, teses e dissertações, livros e 

matérias divulgadas em sites de revistas do setor de turismo, economia e empresas 

do trade. O levantamento bibliográfico revelou que o tema aqui abordado ainda é 

pouco discutido na academia, dada a escassez de trabalhos específicos do turismo, 
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sendo a maioria voltada para o marketing e/ou administração (BRUNO, 2013; 

D’ANGELO, 2004; SOARES, 2013; KAPFERER e BASTIEN, 2008). 

A segunda etapa da pesquisa deu-se pela entrevista estruturada a duas 

operadoras de turismo e DMCs especializadas no receptivo de turismo de luxo. As 

perguntas foram realizadas por e-mail e as respostas foram enviadas pelo aplicativo 

de mensagens WhatsApp, para melhor conveniência dos depoentes, dado o grande 

volume de trabalho que ambos tinham na época das perguntas. 

A entrevista foi estruturada em nove perguntas, de modo a compreender a 

visão da empresa quanto ao turismo de luxo, às condições do segmento no Brasil 

e o comportamento do mercado internacional diante do país. Também procurou-se 

conhecer o perfil do turista de luxo atendido pela empresa e a sua visão quanto aos 

obstáculos do turismo de luxo no Brasil. Foram elas:  

1. Para a empresa o que é luxo? 

2. O luxo experienciado no Brasil pode ser comparado ao de outras partes do 

mundo?   

3. O mercado internacional expressou maior interesse pelo Brasil como um 

destino de luxo nos últimos anos? Caso afirmativo ou negativo, para a 

empresa quais seriam os motivos?  

4. É possível criar um perfil específico para os viajantes de luxo que visitam 

o Brasil? Se sim, qual?  

5. Quais destinos são mais procurados pelos turistas de luxo?  

6. Quais destinos estão melhores preparados para receber o turismo de luxo? 

Por quê? 

7. Que componente na composição do produto do turismo de luxo (meios de 

hospedagem, transportes, guias, alimentos e bebidas) tem menor 

qualidade? E qual possui mais qualidade? 

8. Qual a maior dificuldade encontrada ao se vender o Brasil como um destino 

de turismo de luxo?  

9. Pensando nas demandas do turista de luxo, o que precisa ser melhor 

desenvolvido no Brasil para atendê-las?  

Aos depoentes foi dada a possibilidade de resposta por escrito ou áudio, 

tendo sido ambas as opções utilizadas. 
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3.2 PANORAMA DO TURISMO DE LUXO BRASILEIRO E A ATUAÇÃO DA BLTA 

 

No Brasil, de acordo com Frankenberg e Scorsato (2019), o cenário do 

turismo de luxo ainda é incipiente e carente de pesquisas, investimentos e oferta de 

produtos turísticos de luxo (hotéis, operadoras e prestadores de serviços). Diante 

desse cenário, foi apenas em 2008 que o país passou a contar com uma real 

representatividade no mercado de viagens luxo internacional com a criação da 

BLTA.  

 A organização sem fins lucrativos foi desenvolvida por empresários 

brasileiros com o principal objetivo de fomentar o Brasil como um destino de luxo 

tanto para turistas internacionais quanto para os nacionais. Contando hoje com uma 

lista de 42 membros associados, entre hotéis e operadoras de receptivo, a 

associação intende conectar, por meio de roadshows8, os hotéis e operadoras 

associados com buyers ao redor do mundo (BLTA, 2019). 

Além da promoção internacional do Brasil, a associação também conta com 

importantes parcerias com a Embratur, o Senac, a SOS Mata Atlântica e a ONG 

Despertar. Com estas parcerias e a colaboração dos associados, a BLTA produz 

materiais de promoção do destino e base de dados para criação de estratégias e 

projeções para o mercado de turismo de luxo brasileiro. 

Isto posto, faz-se mister entender que a demanda de luxo prima pela mais 

alta qualidade nos serviços a serem fruídos, seja o meio de hospedagem, as 

experiências e monumentos a serem visitados e a interação com a mão de obra e 

os prestadores de serviços. Porém, apesar da expressiva demanda mundial pelo 

turismo de luxo, o Brasil ainda não possui uma atenção especial por parte das 

políticas públicas de fomento ao turismo. Conforme observam Frankenberg e 

Scorsato (2019), o mais recente Plano Nacional de Turismo 2018-2022, lançado 

 
8 Segundo o Ministério do Turismo, um roadshow funciona como um workshop, mas sendo realizado 
em forma de circuito, em que a cada dia o evento se desloca para outra cidade próxima. O principal 
objetivo desse formato de evento é a capacitação de agentes de viagens para a venda de um destino, 
além de estimular parcerias e geração de novos negócios (Ministério do Turismo. Roadshows. 2015. 
Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/acesso-a-informacao/63-acoes-e-programas/5035-
roadshows.html>. Acesso em: 06 nov. 2019. 

http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/Promover_os_produtos_turisticos/descubra_brasil.html
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pelo Ministério do Turismo, não faz menção alguma a políticas específicas para o 

fomento do turismo de luxo no Brasil, tanto no cenário mundial quanto doméstico.  

A ausência de atenção ao turismo de luxo, por parte dos órgãos 

governamentais, pode ser notada, por exemplo, na presença de representatividade 

do Brasil nas feiras internacionais do segmento. No ano de 2018, o país foi 

representado por apenas seis ante os 112 expositores latino-americanos na 

principal e pioneira feira de luxo mundial, a ILTM Cannes. Ainda no mesmo ano, 

menos de 2% dos expositores da PURE Life Experiences, ocorrida no Marrocos, 

eram brasileiros, enquanto expositores dos países vizinhos (Argentina, Peru e Chile) 

possuíam o dobro dessa porcentagem (FRANKENBERG; SCORSATO, 2019). 

Segundo o presidente e a diretora executiva da associação, o Brasil ainda 

apresenta uma presença irrisória das grandes marcas hoteleiras de luxo, sendo 

elas: a Belmond Hotels (apenas duas propriedades frente a oito propriedades, entre 

hotéis e trens, no Peru) e o Hyatt e, a partir de 2017, a chegada de outras três 

grandes marcas, como a Oetker Collection e o Four Seasons em São Paulo e o 

Fairmont no Rio de Janeiro9. Por outro lado, empresários brasileiros, desde o início 

dos anos 2000, passaram a investir na abertura de propriedade hoteleiras de luxo 

ao redor do país, como o Fasano, o Emiliano e o Unique, além de hotéis 

considerados boutique, como o Ponta dos Ganchos em Santa Catarina e o Refúgio 

Ecológico Caiman no pantanal mato-grossense.  

Isso, porém, não desestimula o engajamento da associação na promoção do 

destino. Para uma entrevista cedida à revista Hotel News em 2017, Martin 

Frankenberg mostrou-se confiante no potencial do Brasil como um destino de luxo, 

apesar da estrutura menos glamorosa se comparada à de destinos de luxo já 

consolidados. Em suas palavras: 

O Brasil tem algumas questões muito interessantes que o tornam diferente 
aos olhos do turista estrangeiro de alto padrão. Estrutura com opulência 
não é nosso forte, por exemplo. Não é aqui que o turista irá encontrar o 
hotel com o mármore mais bonito, nem com a gastronomia mais refinada 
do mundo. Entretanto, temos uma série de ingredientes muito 

 
9 A Belmond Hotels, que recentemente passou a integrar o grupo LVMH, está presente no Rio de 
Janeiro, com icónico Copacabana Palace e em Foz do Iguaçu com o Hotel das Cataratas. O Hyatt 
desembarcou no Brasil com o Grand Hyatt localizado, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 
A Oetker Collection chegou em 2017, em São Paulo, com o Palácio Tangará, enquanto o Four 
Seasons e o Fairmont passaram a integrar o portfólio de marcas hoteleiras de luxo no Brasil em 2018 
e 2019, respectivamente.  
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interessantes para o turista de luxo; normalmente, o que eles mais gostam 
aqui são as pessoas. O viajante encontra muitos pequenos produtos 
únicos, que não têm aspecto global, com essas particularidades que 
existem em qualquer país. Há também o encontro constante com pessoas 
de todos os níveis sociais, e isto é diferente. O luxo está sempre associado 
ao raro. A praia bonita, que poderia ser em qualquer lugar do mundo, terá 
no Brasil um “gostinho local”. Outro ponto que chama a atenção é a 
autenticidade cultural latente, que não acontece da mesma maneira em 
outros lugares do mundo (FRANKENBER, 2017). 
 
 

De modo a entender a dinâmica e o perfil do turista de alto padrão no Brasil, 

a BLTA divulgou em seu relatório anual de 2018, tendo como base as chegadas nos 

hotéis e as vendas das operadoras associadas10, um levantamento dos países e 

cidades de origem dos hóspedes dos 34 hotéis associados. Sendo assim, conforme 

a figura 6, apenas 42,9% das chegadas foram internacionais, mostrando que o 

turismo de luxo no Brasil ainda é majoritariamente doméstico: 

 

Figura 6 - Origem dos hóspedes em hotéis de luxo no Brasil 

 

Elaboração: BLTA, 2019 

 

 
10 O relatório teve como base os dados de 34 hotéis e 4 operadoras de turismo receptivo. A origem 
dos turistas foi baseada nas informações passadas pelo hotel, quanto as operadoras foram 
responsáveis pelo levantamento das dificuldades de promoção do destino Brasil e os principais 
desafios enfrentados por elas. 
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Apesar da ainda pequena parcela de viajantes internacionais de luxo no 

Brasil, as operadoras responsáveis pela promoção e venda do destino no cenário 

mundial relataram dificuldades e desafios que acabam funcionando como 

impeditivos na hora de atrair o turista de luxo. Entre elas, a imagem negativa do país 

ao redor do mundo e a instabilidade política são um dos primeiros fatores, seguidos 

pelos altos custos no país e da limitação da malha aérea brasileira. Os desafios a 

serem enfrentados, portanto, vão de encontro às dificuldades encontradas, sendo 

eles: a melhora da segurança e da estrutura de transportes; a expansão da oferta 

de voos; a capacidade de fornecer nos produtos; satisfação do público altamente 

exigente e, por fim, driblar o excesso de impostos (BLTA, 2019).  

Conforme já abordado, o turista de luxo analisa o conjunto geral da 

experiência turística. É um viajante com altas expectativas em termos de qualidade 

e experiência in loco, o que, consequentemente, influenciará para que esse turista 

veja o destino como parte do seu bucket list de viagem. Nesses termos, o Brasil 

ainda está um pouco para trás, conforme observa Frankenberg, ao dizer que “o 

Brasil é avaliado muito mais pela empatia do que pela qualidade absoluta dos 

serviços que presta” (FRANKENBERG, 2017). O presidente, que também é sócio 

da Matueté, empresa de turismo receptivo e emissivo de luxo, fundada em 2002, 

observa que ainda há dificuldades na hora de criar experiências mais autênticas e 

personalizadas. Para ele:  

O principal problema foi encontrar pessoas para trabalhar que sejam 
capazes de enxergar nossa visão e o papel deles numa viagem (desde 
fornecedores até guias turísticos (sic) – anfitriões). Um guia, por exemplo, 
precisa respeitar ritmos e estilos individuais, e saber ler isto nunca é 
simples. Nos locais que não há luxo [ao referir-se aos hotéis], eu monto 
uma casa, por exemplo. Primeiro nós preparamos o hóspede e avisamos 
que a estrutura é simples. A maioria dos nossos clientes não tem medo do 
simples. Muitas vezes levamos lençóis, toalhas e bons amenities, e damos 
um upgrade no que o hotel oferece (FRANKENBERG, 2017). 
 
 

Em termos de hotelaria de luxo, por exemplo, um rápido levantamento nas 

principais redes globais de turismo de luxo, encontra-se 21 hotéis ao redor do Brasil 

filiados à rede Virtuoso (Anexo A), sendo 14 concentrados na região sudeste do 

país, enquanto na rede Traveller Made o número é ainda menor, totalizando apenas 

15 propriedades no Brasil (Anexo B). Os números ficam mais satisfatórios se 

analisados os hotéis filiados à BLTA. São 36 (Anexo C), os hotéis membros da 

associação, espalhados em todas as regiões brasileiras, que passam por uma 
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entrevista, inspeção para avaliação da qualidade do produto e, por fim, uma 

avaliação dos membros da associação.  

Ora se para a BLTA um dos principais diferenciais da venda do Brasil como 

um destino de alto padrão é a autenticidade e diante do expressivo crescimento do 

segmento de luxo, não só mundial, mas também no Brasil11, julgou-se necessário 

avaliar, junto a duas expressivas operadoras de turismo receptivo de luxo no Brasil, 

a percepção ao vender o país como um destino de luxo para o público internacional.  

 

 

3.3 O PANORAMA DO TURISMO DE LUXO BRASILEIRO SEGUNDO OS 

DEPOENTES  

 

Para melhor e mais profundo entendimento do mercado turístico de luxo 

brasileiro, foram enviados questionários para duas operadoras de turismo do 

receptivo internacional de luxo. As empresas questionadas possuem rico 

conhecimento do segmento, seja pelos anos de atuação no mercado ou pelo vínculo 

com associações e redes mundiais do luxo.  

A primeira empresa a responder foi a Passion Collection. A marca, com sede 

na cidade do Rio de Janeiro, é uma DMC de luxo criada em 2018. Apesar da data 

recente de inauguração, a empresa tem em seu background a marca irmã, a 

Passion Brazil, que atua há 15 anos, atendendo ao mercado internacional, tendo o 

mercado europeu, sobretudo francês, uma maior expressividade. A marca, fundada 

e gerida pela entrevistada, Mariana Rosa, é membro da rede internacional Traveller 

Made, além de membro associado da BLTA.  

Mariana Rosa estudou administração hoteleira, tendo iniciado a carreira no 

mundo do turismo como executiva de vendas de um resort na Bahia, nos anos 1990. 

Além disso, ela teve a oportunidade de viver em diferentes partes do mundo para 

 
11 Segundo dados da BLTA, o turismo de luxo em solos brasileiros presenciou um crescimento de 
30% em relação ao ano de 2017, totalizando ganhos de R$ 871 milhões (GREGÓRIO, Velma (Ed.). 
Turismo de luxo cresce 30% no Brasil em 2018. 2019. Disponível em: 
<https://brasilturis.com.br/turismo-de-luxo-cresce/>. Acesso em: 05 nov. 2019.) 
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estudos ou trabalho, tendo, inclusive, vivido em Paris e trabalhando na 

representação dos produtos brasileiros no setor de viagens. 

Já a segunda empresa, a Abercrombie & Kent Brasil, faz parte de uma rede 

de mais de 55 escritórios presentes em mais de 30 países pelo globo. Mikael Castro, 

country manager da A&K Brasil, explica que o diferencial da empresa é ter DMCs 

em cada um dos países que operam, além de algumas propriedades, o que confere 

um maior e melhor controle, por parte da empresa, em criar as experiências para o 

turista (informação verbal). A empresa, segundo o entrevistado, tem sua principal 

parcela de mercado focada nos norte-americanos.  

Castro possui mestrado em administração de turismo, dispondo de mais de 

10 anos de experiência no setor. Detentor de três diferentes cidadanias, ele já 

visitou mais de 75 países, além de possuir conhecimento de quatro diferentes 

idiomas.  

3.3.1 Empresa 1: Passion Collection 

 

Mariana Rosa, fundadora e diretora da Passion Collection, optou por 

responder às perguntas de forma escrita, por meio do aplicativo de mensagens 

WhatsApp.  

Ao responder o que é o luxo, a entrevistada explicou que a empresa o vê  

como uma forma de desconexão do cotidiano, em que é possível descobrir novas 

culturas e pessoas, além de poder explorar novos horizontes, fazendo com que o 

turista se sinta especial, dando a ele a oportunidade de “sair da zona de conforto”. 

O luxo também é poder aproveitar com conforto, privacidade e exclusividade.  

Ao questionada se o luxo experienciado no Brasil pode ser comparado ao de 

outros países, notou-se o alinhamento da visão da Mariana Rosa com a da BLTA, 

cedida em entrevista à revista Hotel News, conforme exposto anteriormente. Para 

a Passion Collection, o país:  

[...] é um luxo em si por ter tantas culturas e paisagens diferentes. Quanto 
à estrutura, o Brasil está muito atrasado, tudo é ainda embrionário. Hotéis 
de luxo são recentes, restaurantes gastronômicos também são recentes. 
Mas muitos locais e fornecedores não estão ainda preparados para o 
viajante de luxo. Então muitos clientes ainda sofrem com a qualidade de 
serviços aqui comparado com outros países, como na Ásia, por exemplo. 
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E a qualidade de hotéis, restaurantes, veículos, é muito superior ainda na 
Europa (ROSA, 2019).  

 

Apesar do Brasil não se igualar a outros destinos de luxo mais desenvolvidos, 

como os da Ásia e Europa, citados pela entrevistada, na visão da empresa houve, 

sim, um maior interesse internacional pelo Brasil como um destino de luxo (terceira 

pergunta). Para Rosa (2019), o maior investimento em empreendimentos hoteleiros 

de luxo no país, com novas inaugurações e expansões de hotéis, a maior presença 

do Brasil nas feiras internacionais de turismo de luxo e a abertura de hotéis das 

grandes redes internacionais de hotelaria de luxo, como o Fairmont, da rede 

francesa Accor, inaugurado no Rio de Janeiro em agosto de 2019, sendo o primeiro 

hotel da marca na América do Sul; e a chegada do Four Seasons, em São Paulo 

em outubro de 2018 e da Oetker Collection, em 2017 na mesma cidade, fazem com 

que esse interesse dos turistas de luxo pelo país aumente.  

Para ela, ainda, é possível observar dois principais perfis de turista de luxo: 

o viajante em busca de ostentação, querendo os hotéis e serviços mais exclusivos 

de modo a mostrar, na roda de amigos, sua posição de bon vivant. O segundo perfil 

observado pela entrevistada, é o turista que busca autenticidade nas experiências, 

acima, até mesmo da pompa dos hotéis de luxo. Segundo ela, esse é o “cliente que 

busca viver experiências, o autêntico, encontros, descobertas. Ele pode dormir na 

selva, em tendas, em pousadas, em comunidades. Ele não busca o hotel de luxo 

nem glamour” (ROSA, 2019).  

Ao responder quais seriam os destinos brasileiros mais procurados pelo 

turista de luxo (pergunta cinco) e quais seriam os melhores preparados para esse 

segmento (pergunta seis), nota-se certa correspondência, uma vez que é de se 

esperar que o destino mais procurado pelo viajante de luxo seja, também, aquele 

melhor preparado, salvo algumas exceções que foram levantadas pelo segundo 

entrevistado. Na visão da Passion Collection, portanto, as cidades do Rio de 

Janeiro, Foz do Iguaçu, Trancoso e Fernando de Noronha são os destinos mais 

requisitados pelo turista de luxo, sendo o Rio de Janeiro, juntamente com a cidade 

de São Paulo - não mencionada como destino mais procurado, figura como o 

destino mais bem estruturado em termos de estrutura hoteleira, gastronômica, 

cultural, mobilidade, serviços. A cidade fluminense é seguida por Foz do Iguaçu, 
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Trancoso e Búzios. Ela destaca, também, que, em geral, os componentes turísticos 

de menor qualidade nos destinos brasileiros tendem a ser os guias e transportes, 

embora não tenha entrado em detalhes sobre as carências percebidas. Os 

componentes de melhor qualidade, por outro lado, são a hotelaria e o setor de A&B 

(pergunta sete). 

Ao responder qual a maior dificuldade encontrada ao se vender o Brasil como 

destino de luxo (pergunta oito) e como melhor desenvolver o destino para atender 

ao turista de luxo (pergunta nove), Mariana Rosa foi breve. Para a entrevistada, a 

maior dificuldade encontrada é conseguir cumprir com as expectativas criadas e 

entregar os serviços e produtos vendidos. Isso devido aos outros componentes 

envolvidos na cadeia de compra e entrega. Segundo ela, o “cliente sonha, imagina 

e compra algo. O que entregamos algumas vezes não eh (sic) o que ele imaginou 

(ROSA, 2019)”. Interpretação esta que vai ao encontro com a resposta ao último 

questionamento feito. Para a empresa, para um melhor atender às demandas do 

luxo, o é preciso haver um “maior comprometimento dos envolvidos na prestação 

dos serviços, maior investimento em estrutura/materiais/produtos” (ROSA, 2019). 

Não tendo sido especificado de onde deveria partir tal investimento. 

3.3.2 Empresa 2: Abercrombie & Kent Brasil 

 

Castro, country manager responsável pela Abercrombie & Kent Brasil, 

respondeu ao questionário por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. As 

respostas foram cedidas por áudio e posteriormente transcritas pela autora deste 

trabalho.  

Antes de responder às perguntas, o entrevistado achou de bom tom fazer um 

pequeno embasamento da perspectiva da empresa. Ele explicou que as respostas 

apresentadas englobam somente a visão da Abercrombie & Kent Brasil, como 

empresa de receptivo, não necessariamente em consonância com a visão de luxo 

do grupo A&K de empresas.  

Para a Abercrombie & Kent Brasil, a visão do que vem a ser o turismo de luxo 

se difere da visão das outras empresas do grupo. Para ele,  

o turismo de luxo são experiências exclusivas, com um acesso único, 
aonde você pode vivenciar alguma coisa muito especial, com conforto e 
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qualidade de atendimento. [...] no Brasil, particularmente, a gente tem 
muitos lugares que são únicos, muitas experiências que são diferentes, 
então [...] dá pra oferecer isso. Às vezes não com todo o conforto que 
poderia oferecer, talvez, em outros lugares do mundo, mas o luxo [...] não 
se limita a um hotel 5 ou 6 estrelas, ele é muito mais do que isso. [Ele] É a 
experiência (CASTRO, 2019). 

 

Ao ser questionado se o luxo experimentado no Brasil pode ser comparado 

ao de outras partes do mundo, Castro destaca que o Brasil pode, sim, ser 

comparado a outros destinos, destinos estes, porém, ainda não totalmente 

consolidados no mercado internacional, que, segundo ele, oferecem experiências 

únicas, mas muitas vezes sem todo o conforto de hotéis de alto padrão. Ele citou a 

Etiópia, Mongólia e Namíbia em comparação, uma vez que são destinos detentores 

de “uma natureza surreal, uma experiência bem diferente, de culturas diferentes e 

isso é o apelo. Não necessariamente, por exemplo, Abu Dhabi ou Omã [...] Esse 

não é o tipo de luxo que a gente tem pra oferecer no Brasil” (CASTRO, 2019). 

O Brasil, ainda na perspectiva da A&K Brasil, vem despertando maior 

interesse do mercado de luxo internacional (terceira pergunta). Para ele, um 

exemplo disso seria a própria abertura, há três anos, da empresa em solos 

tupiniquins. Ele destaca, de maneira geral e, em especial, do ponto de vista do 

turista estadunidense, que a isenção de visto para o turismo foi o principal fator para 

o crescente interesse pelo Brasil, uma vez que, segundo ele, o processo do 

consulado brasileiro acabava sendo complicado, o que afastava o turista de luxo. 

Outro fator de destaque é a abertura de novos hotéis de luxo, a expansão das redes 

já existentes (como Fasano) e o favorável boato da vinda de novas redes (Anantara 

e Six Senses, por exemplo). A diminuição de notícias negativas na mídia e os 

grandes eventos ocorridos em 2014 e 201612, também ajudaram nesse 

crescimento. 

Quanto ao perfil do turista de luxo (quarta pergunta), ele observa que é 

complicado criar um perfil generalizado, mas que, do ponto de vista dos clientes da 

A&K Brasil, a maioria de viajantes tem 60 anos ou mais, embora haja um 

crescimento entre as faixas etárias de 30 a 40 anos, estes últimos buscando 

experiências mais ativas e diferentes, mas não abrindo mão de comer bem e se 

hospedar em hotéis cinco estrelas. Ele também observa um crescente apelo pelas 

 
12 Copa do Mundo e Olimpíadas, respectivamente.  
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viagens em família, com avós, filhos e netos viajando juntos com cada vez mais 

frequência.  

Na visão do entrevistado, os destinos mais procurados no Brasil (pergunta 

cinco) são: Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Manaus que, segundo ele, “sempre foi 

um destino de apelo pela Amazônia”, Salvador, que recentemente foi divulgado na 

mídia estadunidense e, por fim, o Pantanal, por conta do crescente interesse pelo 

contato com a natureza e, nesse caso, por ser “único lugar no mundo que você 

realmente tem uma chance de ver uma onça selvagem no seu habitat natural”.  

Já quanto aos destinos mais bem preparados para receber o turista de luxo 

(pergunta seis), Castro cita que “geralmente [são aqueles] onde tem hotel de luxo e 

boa conexão de malha aérea. Por exemplo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, são 

lugares que já recebem turismo de luxo já há muito tempo e sabem exatamente o 

que tão fazendo” (CASTRO, 2019). Ele também cita que, apesar de muito procurado 

e com a oferta de uma experiência única, não considera o Pantanal um destino 

preparado para receber o turista de luxo, já que ainda carece de guias e 

acomodações de qualidade. Manaus e Amazônia também são destinos com um 

preparo satisfatório para receber o turista de luxo, embora, fique para trás se 

comparados à oferta de luxo encontrada na Amazônia peruana. Trancoso e 

Jericoacoara também foram destacados pelo entrevistado, por conta da 

combinação de bons hotéis13 e boas experiências.  

Ao listar os componentes de menor qualidade, Castro afirma que o grande 

empecilho encontrado hoje é com relação à malha aérea brasileira, as conexões 

dos voos domésticos e o serviço das linhas aéreas. Para ele, a malha aérea 

brasileira ainda é insuficiente para atender ao turista de luxo, dada a dificuldade de 

se voar entre algumas cidades, sendo este, porém, um problema mais facilmente 

contornado com os turistas ultra luxo, uma vez que o Brasil possui uma boa oferta 

de jatos particulares para charter e diversas pistas de pouso. Ele pontua, também, 

a dificuldade que é não haver a diferenciação entre as classes econômicas e 

business ou primeira classe nas aeronaves de voos domésticos, já que o turista de 

luxo quer “[...] conforto [...] e se sentir exclusivo ou melhor do que os outros”.  

 
13 Os hotéis são Uxua, em Trancoso, e o hotel Casana, na Praia do Preá, na região de Jericoacoara. 
Para o entrevistado, este último hotel pode ser considerado um dos melhores hotéis do Brasil. 
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Ele também destaca a precariedade dos meios de hospedagem em alguns 

dos lugares mais bonitos do Brasil, como Bonito, os Lençóis Maranhenses e o 

próprio Pantanal, que, segundo ele, é oferecido ao cliente de luxo, mas com o alerta 

de que o hotel não atende a todos os requisitos esperados de um hotel de alto 

padrão e que a visita vale mais pela experiência em si. A falta de preparo em 

algumas localidades também deve ser destacada, pois “falta gente preparada, que 

fala inglês; falta (sic) carros de qualidade, falta guias que falam inglês”.  

 Castro abordou que a maior dificuldade de se vender o turismo no Brasil 

(pergunta oito), de forma geral, é a percepção de segurança compartilhada por 

grande parte dos estrangeiros, que veem o país como um local perigoso. Notícias 

de surtos de doenças como a Zika e a Febre Amarela também podem incrementar 

essa dificuldade, uma vez que o assustam possíveis visitantes. No que tange ao 

turismo de luxo, para o entrevistado, falta um maior trabalho de marketing 

promocional por parte da Embratur, de modo a criar, na cabeça do viajante de luxo, 

a vontade de visitar o Brasil. Ele destaca, ainda, o baixo orçamento voltado para o 

órgão, se comparado com outros países, como México, Peru e Costa Rica. Ainda 

segundo Castro (2019),  

[...] precisamos é de melhores estruturas para visitação dos parques 
nacionais. Tal como tem com Foz de Iguaçu e Noronha e o Cristo, onde 
tem uma concessionária que cuida da comercialização da visitação do 
parque e com isso consegue montar uma estrutura que facilita a visita com 
conforto e segurança e ao mesmo tempo conserva o parque. Precisamos 
desse modelo em outras áreas protegidas como no Pantanal, lugares na 
mata Atlântica, e outros porque menos conhecidos, como Serra do Cipó, 
Jalapão e outros (CASTRO, 2019). 

 

Essa afirmação reforça a resposta dada à pergunta seis. Em nome da A&K 

Brasil, Castro frisa a importância do aperfeiçoamento da malha aérea brasileira, 

conectando os principais destinos turísticos com voos diretos. Ele ainda comenta 

sobre a necessidade de melhores hotéis cinco estrelas, citando que muitos dos 

hotéis considerados os melhores do país pela BLTA são, na verdade, propriedades 

com apenas quatro estrelas, figurando nessa lista, ainda, lodges sem ar 

condicionado e hotéis sem serviço de quarto 24h por funcionários bilíngues. 

Pensando em longo prazo e em outros destinos de luxo no país, ele realça a 

importância da melhoria na estrutura de visitação dos parques nacionais existentes.  
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 3.4 ANÁLISE DOS DADOS: O BRASIL COMO DESTINO INTERNACIONAL DE 

TURISMO DE LUXO 

 

Após a interpretação das respostas cedidas pelas empresas de receptivo 

turístico de luxo, junto à comparação de dados e notícias lidas sobre o setor, pode-

se ter uma melhor perspectiva do preparo nacional para o turismo de luxo 

internacional.  

A percepção do que viria ser o luxo no turismo acaba encontrando nas 

definições dadas pelas empresas consultadas, pela BLTA e alguns dos autores já 

citados14, um ponto em comum: a busca por experiência e o senso de exclusividade. 

Dentro desse panorama, tanto a Passion Collection (empresa 1) quanto a 

Abercrombie & Kent Brasil (empresa 2), veem o Brasil como um destino de beleza 

única e multicultural, o que acaba proporcionando experiências mais autênticas ao 

viajante.  

Ambos os respondentes também parecem concordar no que diz respeito à 

oferta hoteleira de luxo. Embora tenha aumentado seu portfólio com a chegada de 

importantes representantes com a expansão da rede Fasano, a inauguração do 

primeiro Fairmont da América Latina no Rio de Janeiro e a presença de hotéis das 

redes Four Seasons e Oetker Collection, o Brasil ainda carece de hotéis de alto 

padrão, sobretudo destinos já procurados pelo turista de luxo, como o Pantanal.  

Castro (empresa 2), ainda observou que grande parte dos hotéis associados 

a BLTA, considerados os melhores do país, na verdade não são hotéis cinco 

estrelas. Após uma rápida análise dos hotéis ali vinculados, de fato percebe-se que 

uma boa parcela não é de hotéis de alto luxo, mas pequenas propriedades 

consideradas hotel boutique15. Tal ocorrência, porém, não deveria ser vista como 

uma negativa, uma vez que, de acordo com o último relatório divulgado pela rede 

Virtuoso (VIRTUOSO, 2019), os viajantes de luxo estão passando a dar mais valor 

por tipos de acomodações que tenham mais vínculo com o destino visitado, 

 
14 BARSKY, 2009; EZON, 2018; ILTM, 2017; VIRTUOSO, 2019; TRAVELLER MADE apud 

CAMPOS, 2019 
15 Por hotel boutique, pode-se entender como sendo aqueles que “[...] enfatizam seu pequeno   porte   
e   as   características   locais   como   a   arquitetura, o   serviço, o atendimento e a decoração para 
enriquecer e diferenciar seu produto (PROSERPIO, 2007, p. 225 apud ANEGELI et al, 2012) 
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hospedando-se mais em pousadas charmosas, pequenos hotéis locais e casas 

privadas.  

O setor de viagens de luxo parece estar vivendo um bom momento no Brasil. 

Ambas as empresas, quando perguntadas se perceberam o aumento do interesse 

do mercado internacional no Brasil como um destino de luxo, foram afirmativos em 

suas respostas. Dentre os motivos para tal, os respondentes concordaram em 

apenas um tópico: o aumento do investimento das redes internacionais de hotelaria 

de luxo, como já mencionado anteriormente. Um ponto interessante foi mencionado 

pela Rosa (empresa 1) e vale destaque: a crescente representatividade do Brasil 

nas feiras internacionais de turismo de luxo. Segundo Rosa, “finalmente estamos [o 

Brasil] na rota dos destinos de luxo com forte presença em eventos de luxo 

internacionais. O mercado está no enxergando como um destino de luxo” (ROSA, 

2019). Tal afirmação vai diretamente de embate à visão da BLTA, que, conforme 

visto anteriormente, diz ainda haver pouca representatividade do Brasil nas feiras 

internacionais do segmento. Um fato, porém, parece ser consenso 

(FRANKENBERG e SCORSATO, 2019; CASTRO, 2019) que há ausência de ações 

governamentais específicas, por parte da Embratur, para que o país seja divulgado 

como um destino de luxo.  

Quanto ao perfil do viajante de luxo, a resposta dada pela Abercrombie & 

Kent Brasil está em acordo com o mais recente relatório divulgado pela rede 

Virtuoso (2019), em que cita as viagens multigeracionais (mais de três ou mais 

gerações compartilhando a viagem) como a principal tendência de viagem desde 

2016 16. As viagens entre as faixas etárias citadas por Castro, também se encontram 

em consonância com os dados divulgados pela 5º edição do “Luxury Travel 

Trends”17, com cerca de 636 profissionais do turismo, entre operadores e agentes. 

O relatório (PANGEA OBSERVATORY, 2017 apud MINELLI, 2018) informa que as 

viagens de luxo são reservadas principalmente pela Geração X, (adultos entre os 

36 e 55 anos), ficando com 62% da fatia, enquanto 37% corresponde ao baby 

 
16 Foram analisados os relatórios publicados desde 2015 com as tendências do luxo para o ano 

seguinte. 
17 Relatório elaborado pela Pangea Observatory, em parceria com a Interamerican Network. 
Disponível em: <https://bit.ly/33A7NKq>. Acesso em: 04/11/2019 
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boomers (mais de 55 anos) e somente 1% dessa parcela é gerada pela Geração Y 

(jovens entre 20 e 35 anos).  

Dentre os destinos procurados pelo turista de luxo, ambos os depoentes 

citaram os destinos Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Trancoso, destinos estes 

também considerados aptos para receber o turista de luxo pelos entrevistados, tanto 

pela oferta de hotelaria de luxo18 ,quanto pela boa oferta de voos. 

O ponto de maior relevância a ser analisado encontra-se nas três últimas 

respostas. Ambos os depoentes reconhecem a necessidade de melhorias em 

termos de infraestrutura (rede hoteleira e transportes) e de capacitação humana 

para a prestação do serviço, como a melhora do conhecimento da língua 

estrangeira, sobretudo o inglês, e uma melhor compreensão do que é o luxo e o 

comportamento dos turistas deste segmento. Castro cita ainda a necessidade de 

um maior investimento pela Embratur na divulgação do Brasil no exterior.  

Em uma rápida pesquisa nos sites das redes de luxo Traveller Made19 e 

Virtuoso20, são poucos os hotéis brasileiros ali considerados como de luxo (15 e 21 

propriedades, respectivamente), além de ainda serem poucas as redes 

internacionais de hotelaria de luxo o que, de certa forma, dá mais segurança ao 

turista saber que hospedar-se-á em uma rede mundialmente reconhecida por sua 

qualidade, por exemplo.  

Embora Mariana Rosa tenha citado apenas a baixa qualidade de transportes, 

entende-se que seja um termo geral e que engloba diversos modais, podendo 

considerar, também, a deficiência do transporte aéreo, como citado por Castro. 

Tanto a Abercrombie & Kent Brasil quanto a Passion Collection, por exemplo, 

possuem pacotes disponíveis em seus sites com as cidades do Rio de Janeiro, Foz 

do Iguaçu e Salvador, por exemplo (Figuras 7 e 8): 

 

 
18 Os dois únicos hotéis da rede Belmond no Brasil então nas duas primeiras cidades, além do 
renomado hotel Uxua Casa Hotel & SPA. Este último, foi projetado pelo designer holandês Wilbert 
Das, consiste em casas espalhadas pela região do Quadrado de Trancoso e já esteve presente em 
diversas revistas de design pelo mundo. 
19 Disponível em <http://www.travellermade.com/hotel-partners-central-south-america/>. Acesso em 
05/11/2019 
20 Disponível em <https://bit.ly/2X4k4oc>. Acesso em: 05/11/2019 
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Figura 7 – Pacote Abercrombie & Kent 

 
 

Elaboração: Abercrombie & Kent 

 

Figura 8 - Pacote Passion Collection 
 

 
Elaboração: Passion Collection 

 

Quando se analisa os voos entre as cidades divulgadas, nota-se a existência 

de voos diretos apenas entre as duas primeiras cidades (Rio de Janeiro e Foz do 

Iguaçu), sendo ofertados por duas das três companhias aéreas presentes no Brasil 

(Gol e Latam). Enquanto no trecho Foz do Iguaçu e Salvador, inexistem voos 
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diretos21, o que pode ser um impeditivo extra além da ausência da oferta de voos 

com classes business ou primeira classe, uma vez que o turista de luxo quer 

conforto, comodidade e sentir-se exclusivo (CASTRO, 2019; VIRTUOSO, 2019). É 

importante ressaltar que a malha aérea também foi apontada como um impeditivo 

pela pesquisa realizada pela BLTA junto às operadoras associadas, que mostra que 

esse cliente de luxo busca “boas acomodações, agilidade no serviço, guias de 

qualidade, experiências e mais voos internos” (MARTINS, 2019). 

Embora não citado por Mariana Rosa, mas elencado por Castro e pelo 

anuário da BLTA, a imagem negativa do país no exterior ainda é um expressivo 

empecilho para tornar o Brasil um consolidado destino de luxo. Notícias sobre 

epidemias (Zika e Febre Amarela), problemas com violência até mesmo assuntos 

políticos, acabam por afastar um potencial turista de luxo. Problemas estes que 

podem ser revertidos por meio de uma melhor atuação dos poderes públicos na 

solução in loco dos problemas levantados e do trabalho conjunto da Embratur na 

divulgação positiva do destino com o combate às notícias negativas e, às vezes, até 

mesmo tendenciosas.  

Percebe-se que as dificuldades em se vender o destino para o turista 

estrangeiro de luxo não são específicas de uma única empresa, mas comum aos 

entrevistados e, em alguns pontos, às empresas associadas à BLTA. Considera-se, 

portanto, que estes são os principais desafios a serem contornados para que o 

Brasil, diante de suas incontáveis qualidades para atração do segmento de luxo, 

possa consolidar-se como um importante destino internacional de turismo de alto 

padrão.  

 

 

 

 

 

 
21 Consulta feita por meio do site skyscanner, no dia 08/11/2019, utilizando a data de viagem para o 
dia 06/12/2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho buscou analisar se o Brasil está bem estruturado para ser 

identificado como um destino internacional do turismo de luxo. Para tal, foram 

analisados dados disponíveis em revistas e relatórios de empresas do segmento de 

luxo no Brasil e no mundo, além da aplicação de um questionário de nove perguntas 

para melhor entender o cenário brasileiro a partir da perspectiva de dois 

representantes de operadoras de receptivo de luxo. 

Foi observado que, embora o Brasil já atraia um bom contingente de turistas 

internacionais de luxo, ainda existem fatores a serem desenvolvidos para atender 

esse público que, conforme mostrado, busca experiências autênticas e inovadoras, 

conforto e senso de exclusividade.  

Diante das tendências de viagens de luxo esperadas para o próximo ano pela 

rede Virtuoso (2019), como as viagens de aventura, o crescente desejo de conhecer 

destinos novos e mais inexplorados e a busca por desconectar-se do ritmo frenético 

do dia a dia, o Brasil pode vir a ser uma excelente alternativa aos destinos de luxo 

já consolidados e conhecidos no mundo. Afinal, conforme muito bem observado 

pelos representantes das empresas entrevistadas, o país possui uma natureza 

exuberante aliada às mais diversas culturas, o que garante ao turista em busca de 

autenticidade e exotismo, um destino essencial.   

Não obstante já apresente alguns hotéis de alto padrão, tanto de redes 

nacionais (Fasano e Emiliano) quanto de redes internacionais (Belmond, Fairmont 

e Four Seasons), o Brasil ainda precisa atrair investimento de outras grandes redes 

mundiais, o que poderá trazer mídia internacional e novos turistas de luxo. Visto que 

estes turistas buscam um destino diferente do usual que tenham meios de 

hospedagens com conforto e qualidade esperada oferecidas por estas redes de 

hotelaria de luxo, por exemplo.  

As questões apresentadas pelos depoentes que precisam ser mais 

desenvolvidas ou que apresentam uma baixa qualidade - quando se pensa na 

qualidade esperada de um serviço/produto de luxo -, como a capacitação de guias 

e prestadores de serviços e a divulgação positiva do Brasil como destino de luxo no 

exterior, são fatores que podem ser contornados com investimentos em 
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treinamentos e workshops que mostrem o benefício do turismo de luxo e as 

demandas específicas desse segmento. É preciso entender que o turista de luxo 

busca, claro, o conforto de um hotel alto padrão, mas aliado a uma experiência 

única, que compreenda todos os momentos da viagem: desde o embarque no avião 

para o destino, até o retorno ao lar. A autenticidade, os contatos feitos e os 

momentos vividos irão, definitivamente, influenciar totalmente na visão positiva do 

destino e esta é a visão que os envolvidos no turismo de luxo (guias e prestadores 

de serviços) necessitam ter.  

Para isso, é essencial que os órgãos competentes do turismo consigam 

enxergar todo o potencial do país para o luxo e, assim, passem a reconhecer o 

segmento, destinando melhores investimentos, capacitações e divulgações nas 

feiras internacionais do trade de luxo.  

A malha aérea também precisa de atenção especial ao se trazer o turista de 

luxo ao país. Sendo o Brasil um país continental, é imprescindível que o visitante 

possa transitar por ele sem que longas conexões ou, até mesmo, ausências de voos 

desestimulem a sua ida às mais diversas regiões. A pequena oferta de linhas aéreas 

domésticas e a falta de diferenciação entre as classes da aeronave também são 

questões que precisam ser avaliadas a médio e longo prazo para maior atratividade 

do turismo de luxo.  

Em resposta à questão problema “Tendo em vista o expressivo crescimento 

do turismo de luxo, o Brasil está preparado, em infraestrutura e recursos humanos, 

para receber os turistas desse nicho?”, entende-se que sim, quanto a infraestrutura, 

recursos humanos e atrativos, tanto naturais quanto culturais, por mais que já exista 

uma estrutura para o viajante de luxo, ela ainda é limitada quanto a qualidade e 

localização, deixando de atender alguns setores e regiões do país.  

Conclui-se, porém, que o turismo de luxo já é realizado no Brasil, mesmo que 

em determinados destinos sejam necessárias soluções criativas para driblar para 

essas ausências, principalmente, pelos relatórios realizados nas feiras 

internacionais de turismo de luxo, como a ILTM e a PURE e nas publicações da 

revista eletrônica da rede Virtuoso, mostrarem tendências de crescimento para as 

viagens de luxo no mundo. Fato este que abre caminho para que sua importância 
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venha a ser percebida e, assim, passe a receber melhores investimentos para o seu 

desenvolvimento. 

Durante a elaboração deste estudo, percebeu-se que ainda são poucas as 

pesquisas sobre o turismo de luxo no Brasil, tanto na esfera mercadológica e 

econômica quanto na Academia, fato este que precisa ser contornado de modo criar 

uma ótica mais estratégica sobre a importância do segmento para o 

desenvolvimento econômico e até mesmo social do país. Por meio de estudos mais 

aprofundados, sobretudo no meio acadêmico do turismo, pode-se compreender e 

antecipar os impactos que o turismo de luxo pode gerar para o Brasil, sejam eles 

positivos ou negativos.   
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APÊNDICE A - Respostas da empresa 1 

 

QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELA EMPRESA 1 (PASSION COLLECTION) 

Entrevistada: Mariana Rosa, diretora da empresa 

Respostas enviadas em 02 de novembro de 2019 

Jennifer: Para a empresa, o que é turismo de luxo? 

Mariana: Luxo eh desconectar da vida real, do dia a dia. Sair da zona de conforto. 
Estar em um lugar diferente do cotidiano onde possa explorar coisas novas, 
encontrar pessoas diferentes, descobrir culturas. Tudo com conforto, de forma 
privada e mais exclusiva possível. Se sentir especial.  
(Reformula porque não estou escrevendo da forma mais correta, formal) 
 
Jennifer: O luxo experienciado no Brasil pode ser comparado ao de outras 
partes do mundo?  

Mariana: Quanto ao destino, o Brasil eh um luxo em si por ter tantas culturas e 
paisagens diferentes. Eh bem o que colocamos no nosso postal (pode se inspirar 
de lá porque eh o que penso do destino). Qto a estrutura, o Brasil está muito 
atrasado, tudo eh ainda embrionário. Hotéis de luxo são recentes, restaurantes 
gastronômicos tb são recentes. Mas muitos locais e fornecedores não estão ainda 
preparados para o viajante de luxo. Então muitos clientes ainda sofrem com a 
qualidade de serviços aqui comparado com outros países, como na Ásia por 
exemplo. E qualidade de hotéis, restaurantes, veículos, eh muito superior ainda na 
Europa 
 
Jennifer: O mercado internacional expressou maior interesse pelo Brasil como 
um destino de luxo nos últimos anos? Caso afirmativo ou negativo, para a 
empresa quais seriam os motivos?  

Mariana: Sim. Graças ao investimento de muitos hoteleiros de luxo que abriram 
seus empreendimentos e alguns expandindo. Finalmente estamos na rota dos 
destinos de luxo com forte presença em eventos de luxo internacionais. O mercado 
está no enxergando como um destino de luxo. As grandes redes finalmente estão 
entrando com os hotéis de luxo como o 1o Four Seasons em SP. O 1o Fairmont no 
Rio. Um Oetket Collection em SP. Mas faltam muitos ainda acreditar e investir por 
aqui. 

Jennifer: É possível criar um perfil específico para os viajantes de luxo que 
visitam o Brasil? Se sim, qual?  

Mariana: Vejo 2 perfis e não um somente: O cliente que quer glamour, ostentação 
e tudo do melhor, o mais exclusivo possível, o melhor hotel e iate para dizer aos 
amigos que esteve nos melhores. E o cliente que busca viver experiências, o 
autêntico, encontros, descobertas. Ele pode dormir na selva, em tendas, em 
pousadas, em comunidades. Ele não busca o hotel de luxo nem glamour. 

Jennifer: Quais destinos são mais procurados pelos turistas de luxo?  
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Mariana: No Brasil? Rio, Igu, Trancoso, Noronha 

Jennifer: Quais destinos estão melhores preparados para receber o turismo de 
luxo? Por quê?  

Mariana: no Brasil? São Paulo e Rio. Melhor estrutura hoteleira, gastronômica, 
cultural, mobilidade, serviços. Depois diria Iguaçu. Trancoso, Buzios também mas 
ainda precisando melhorar 

Jennifer: Que componente na composição do produto do turismo de luxo 
(meios de hospedagem, transportes, guias, alimentos e bebidas) tem menor 
qualidade? E qual possui mais qualidade? 

Mariana: Depende do destino. Menor qualidade diria guias e transportes. Maior 
qualidade diria hotelaria e A&B 

Jennifer: Qual a maior dificuldade encontrada ao se vender o Brasil como um 
destino de turismo de luxo?  

Mariana: Prometer algo ao cliente e realmente cumprir devido aos intermediários e 
prestadores de serviços envolvidos na cadeia entre a compra e a entrega. Cliente 
sonha, imagina e compra algo. O que entregamos algumas vezes não eh o que ele 
imaginou. Exemplo: imagina um cliente chegar em Noronha, não gostar e querer ir 
embora?! Pois acontece com o viajante de luxo. 

Jennifer: Pensando nas demandas do turista de luxo, o que precisa ser melhor 
desenvolvido no Brasil para atendê-las?  

Mariana: Maior comprometimento dos envolvidos na prestação dos serviços, maior 
investimento em estrutura/materiais/produtos. 
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APÊNDICE B - Respostas transcritas da empresa 2 

 

QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELA EMPRESA 2 (Abercrombie & Kent 

Brazil) 

Entrevistado: Mikael Castro, country manager da empresa 

Respostas enviadas entre os dias 02 e 03 de novembro de 2019 

Mikael: Olá Jennifer, tudo bom? Eu sou o Mikael, obrigado pelo seu e-mail, pelo 
contato. Não tem problema nenhum, um pouco corrido só, mas é um prazer poder 
ajudar. Também já fui estudante de turismo um dia, também precisei entrar em 
contato com várias empresas, então estou fazendo agora a minha parte. E eu acho 
super legal ter um foco no turismo de luxo, ter gente estudando isso, então meu 
apoio total. Não precisa escrever de uma forma anônima. Pode usar meu nome, 
pode usar o nome da empresa. Não tem problema nenhum, ok? Eu vou fazendo, e 
agradeço também a facilidade de poder responder por áudio, porque realmente, 
adianta a minha vida. Vou te respondendo por aqui, prometo tentar manter os áudios 
curtos. Vou fazer um áudio por pergunta, assim fica mais organizado pra você, ok? 

Mikael: Antes de responder às perguntas, eu acho que é importante ter uma base 
da nossa perspectiva como empresa. É só para apresentar um pouco ... queria te 
falar. A&K é uma operadora de turismo de luxo, é uma rede de operadoras, né, um 
grupo de empresas, têm mais de 50 escritórios pelo mundo. É considerada a maior 
rede de turismo, de operadoras de turismo de luxo no mundo. Justamente o 
diferencial da A&K é que a gente te receptivos ou empresas DMC, destination 
management company, em cada um dos países onde a gente opera e isso é um 
grande diferencial. Além de ter o lado da empresa, empresas no grupo que são tour 
operadoras, então um é o fornecedor e outro é o cliente. E assim formando uma 
rede, aliás, também têm lodges e barcos, ou seja, hotéis e propriedades. Então 
assim forma uma rede que tem várias parcelas da cadeira, dentro dessa rede, pra 
justamente, a identidade da empresa é controlar o máximo possível a experiência 
do passageiro pra que seja uma experiência completa e de luxo. Então quando você 
pergunta qual é a... o que que significa o luxo pra empresa, aí têm duas forma de 
responder: pro grupo de empresas é uma coisa e pra A&K Brasil é outra coisa. Eu 
vou responder tudo, todas as perguntas, na perspectiva da A&K Brasil como 
receptivo, falando sobre viajantes individuais que têm viagens customizadas e 
principalmente do mercado americano, ok? 

Jennifer: Para a empresa, o que é turismo de luxo? 

Mikael: É bem diferente, eu acho, do que outras empresas da A&K têm como 
turismo de luxo. Justamente porque o luxo no Brasil, eu acho que a gente oferece 
outra coisa, outro estilo de luxo. Mas melhor definindo, pra gente, o turismo de luxo 
são experiências exclusivas, com um acesso único, aonde você pode vivenciar 
alguma coisa muito especial, com conforto e qualidade de atendimento. Então isso 
realmente é uma definição que a gente vê aqui como turismo de luxo e no Brasil, 
particularmente, a gente tem muitos lugares que são únicos, muitas experiências 
que são diferentes, então, é, de fato dá pra oferecer isso. Às vezes não com todo o 
conforto que poderia oferecer talvez em outros lugares do mundo, mas o luxo, o que 
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eu quero dizer, é que o luxo não se limita a um hotel 5 ou 6 estrelas, ele é muito 
mais do que isso. É a experiência. 

Jennifer: O luxo experienciado no Brasil pode ser comparado ao de outras 
partes do mundo?  

Mikael: Eu acho que sem dúvida. Tem um monte de lugares, vários lugares e 
destinos que oferecem áreas que tão ainda pra serem exploradas pelo turismo 
internacional, que têm experiências únicas e que talvez não tenha todo aquele 
conforto de hotéis cinco, seis estrelas no mundo. Um exemplo, sei lá, Etiópia por 
exemplo,é um lugar super especial, super diferente, bem único onde tem 
experiências incríveis, mas talvez não todos os melhores hotéis, né. Então existem 
muitos lugares assim, que eu acho que dá para ser comparado. Não... não sei se 
Etiópia seria exatamente a comparação que eu faria com o Brasil, mas foi o primeiro 
que veio na minha cabeça justamente porque o nosso CEO, Geoffrey Kent, ele faz 
algumas viagens especiais pelo mundo durante o ano. Uma viagem que ele tá 
fazendo esse ano é na Etiópia, outra viagem que ele tá fazendo é no Brasil, 
justamente. Bem diferentes as viagens, cada com seu apelo, mas o foco é em 
experiências bem diferentes. Outro lugar seria Mongólia, ou Namíbia, enfim, que 
tem uma natureza surreal, uma experiência bem diferente, de culturas diferentes e 
isso é o apelo. Não necessariamente, por exemplo, Abu Dhabi ou Omã, onde os 
hotéis de luxo com puta quarto, tudo forrado em ouro. Esse não é o tipo de luxo que 
a gente tem pra oferecer no Brasil.  

Jennifer: O mercado internacional expressou maior interesse pelo Brasil como 
um destino de luxo nos últimos anos? Caso afirmativo ou negativo, para a 
empresa quais seriam os motivos?  

Mikael: Eu vou dizer que sim, sem dúvida. Não é por nada que a A&K Brasil 
finalmente abriu, três anos atrás. Eu acho que sempre teve um apelo, mas um dos 
grandes fatores, e parece meio bobo, um dos grande fatores é ter tirado o visto, a 
isenção do visto foi um grande fator, porque queira ou não pro mercado luxo ter que 
mandar o passaporte, o processo do consulado brasileiro já era muito complicado. 
Então o visto eletrônico ajudou e daí a isenção do visto ajudou mais ainda. Isso foi 
realmente um passo. E abertura de alguns hotéis e expansão de algumas redes. 
Por exemplo, a expansão da rede Fasano ajudou, sinal de abertura de um possível 
Six Senses ou um possível Four Seasons, já tem o Four Seasons em São Paulo, o 
Tangará; esses hotéis mais de luxo abrindo no Brasil já é uma ajuda. mas não tem 
nenhuma grande rede, hoje, além do Belmond, que é conhecida internacionalmente 
que tem no Brasil. Por exemplo, não tem nenhum Aman, nenhum Four Seasons 
além do de São Paulo, não tem nenhuma Anantara, dizem que vai abrir. Não tem 
nenhum Six Senses, dizem que talvez vai abrir. Mas enfim existe um apelo e um 
crescimento, mas ainda ainda tá por vir essas grande propriedades que são 
geralmente conhecidas como propriedade de luxo. Mas eu acho que o que abriu 
mesmo o mercado foi, particularmente pros americanos, foi a isenção do visto e a 
facilidade de viajar no Brasil e o fato que em geral o Brasil não teve tantas má 
notícias então isso tem ajudado. E, lógico, até a Copa do Mundo e as Olimpíadas 
também foi um push que de uma forma ou outra dá um selo de, o país tá aberto pra 
receber visitantes.  
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Jennifer: É possível criar um perfil específico para os viajantes de luxo que 
visitam o Brasil? Se sim, qual?  

Mikael: É difícil, realmente, criar um perfil. Eu acho que eu posso te dar o perfil dos 
nossos passageiros, o que pode diferenciar de outros passageiros. Lembrando que 
aqui a gente tá falando apenas de turismo receptivo, ou seja, estrangeiro vindo para 
o Brasil e não brasileiro fazendo turismo de luxo no Brasil. O perfil do nosso cliente, 
principalmente, eu diria 60% do mercado americano, Estados Unidos, a grande 
maioria tem mais de 60 anos, mas esse perfil tem um pouco de tudo. Tem até um 
perfil que tá crescendo, eu diria que são os que tão na faixa de 30 e pouco 40, que 
é um novo perfil de luxo que querem mais experiências ativas. Tem um segmento 
também que seria esses avós, de 65, 70 que tão viajando com os filhos e os netos, 
então o nicho de família na área de luxo tá crescendo muito também. E, que mais, 
eles tão cada vez mais ativos, buscando experiências diferentes, gostam de comer 
bem, gostam de hotéis de 5 estrelas, geralmente tão vindo, dos Estados Unidos, 
eles têm sei lá 10 dias no máximo, muitas vezes combinam com outras experiências 
na América do Sul, então, tão fazendo Buenos Aires, Iguaçu, Rio de Janeiro. Talvez 
tão acabando no Brasil pra ir pr'uma praia tipo Ponta dos Ganchos. Então esse é o 
tipo de perfil. 

Jennifer: Quais destinos são mais procurados pelos turistas de luxo?  

Mikael: Geralmente Rio de Janeiro, que é porta de entrada, também têm Foz do 
Iguaçu, justamente pelos motivos que eu falei no outro áudio que muita gente vem 
para a América do Sul já combinando mais de um país e Foz do Iguaçu fica bem na 
fronteira entre Brasil e Argentina, então acaba sendo um bom ponto de conexão. E 
daí a gente tá vendo um grande crescimento enfim Manaus sempre foi um destino 
interessante, sempre foi um destino de apelo pela Amazônia, Salvador sempre foi 
também um destino e agora está crescendo cada vez mais, saiu no New York 
Times, se eu não me engano, e tem, tem tido, dois ou três ou quatro matérias 
grandes sobre Salvador recentemente no mercado dos Estados Unidos e o 
Pantanal. O Pantanal tem crescido muito nos últimos anos justamente por causa do 
turismo de natureza e a facilidade hoje em dia de ver onça. Então o onça safari que 
tem na Caiman ou o safari para ver onças em geral no Pantanal Norte e Sul, acaba 
sendo uma experiência única. É o único lugar no mundo que você realmente tem 
uma chance de ver uma onça selvagem no seu habitat natural e isso coloca a 
experiência lá em cima junto com os gorilas da África, os ursos polares do Canadá, 
o panda da China, enfim, todas essas experiências únicas que você só consegue 
ter em um lugar do mundo, o Brasil também tem a onça.  

Jennifer: Quais destinos estão melhores preparados para receber o turismo de 
luxo? Por quê? 

Mikael: Eu diria geralmente onde tem hotel de luxo e boa conexão de malha aérea. 
Por exemplo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, são lugares que já recebem turismo 
de luxo já há muito tempo e sabem exatamente o que tão fazendo. Têm hotéis bons 
já no Rio de Janeiro, a gente já tá com, sabe, Fasano, Emiliano, o Belmond e agora 
o Fairmont e possível outros hotéis de cinco estrelas que realmente dá pra contar 
com um serviço de qualidade e um atendimento especial. E boas experiências 
também. Salvador agora com a abertura do Fasano também virou um destino que 
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realmente já dá pra atender o turismo de luxo. Florianópolis só pelo Ponta dos 
Ganchos.  

Agora eu vou um pouco entrar em contradição porque eu tô listando justamente os 
destinos que têm pelo menos um hotel de cinco estrelas porque precisa também um 
pouco desse conforto pra poder receber um turismo de luxo. E de fato, o Pantanal 
não tá preparado. Ele recebe turismo de luxo, mas não tá preparado pra receber. 
Não tem os melhores guias, não tem uma acomodação de qualidade. Manaus e 
Amazônia tá bom, mas Amazônia do Peru dá 10 a zero em termos dos barcos e a 
qualidade de experiência que eles têm lá. E o resto, o litoral do Brasil tem alguns 
lugares, Uxua, por exemplo, em Trancoso, realmente sabem lidar com o turismo de 
luxo e um par de outros lugares pelo Brasil. Agora abriu o Casana na Praia do Preá, 
certo? De Jericoacoara, que é um excelente hotel, diria quase um dos melhores 
hotéis do Brasil, sabem lidar com luxo, sem dúvida. Isso ajuda bastante. Então 
esses são os destinos principais, que têm a combinação de um bom hotel e boas 
experiências. 

Jennifer: Que componente na composição do produto do turismo de luxo 
(meios de hospedagem, transportes, guias, alimentos e bebidas) tem menor 
qualidade? E qual possui mais qualidade? 

Mikael: Eu colocaria em primeiro lugar o aéreo. É a nossa maior dificuldade, malha 
aérea, a conexão de voos domésticos e o serviço das linhas aéreas. Se você voar 
em qualquer lugar entre duas cidades principais nos Estados Unidos, você quase 
sempre tem um voo disponível com uma classe business ou até uma primeira 
classe. No Brasil com apenas três linhas aéreas domésticas, nenhuma tem primeira 
classe ou business, só tem assento conforto, então para atender esse turismo de 
luxo, onde dinheiro não é uma questão, é mais uma questão de conforto, 
experiência e se sentir exclusivo ou melhor do que os outros, não ter uma 
diferenciação entre a classe na aeronave é complicado. Isso é um assunto, com 
linha aérea. E o outro que é o mais grave é a malha aérea, ou seja, os voos entre 
cidades pra poder atender o turismo de luxo. O bom é que, de fato, nesse gap de 
poder ter um turismo, de poder ter uma malha aérea doméstica boa, a gente pode 
preencher esse gap com charter de jato particular, ou seja, isso sim o Brasil tem 
bastante jatinho e muita pista de pouso, então quase sempre dá pra alugar um jato 
e ir de um lugar pro outro. Isso é o ultra luxo, eu não diria que é o turismo de luxo, 
diria que é um turismo de ultra luxo. Mas a gente também tem esses passageiros e 
o Brasil também tem um preparo suficiente pra isso, se não tivesse jato particular 
no Brasil pra poder fretar, a gente não poderia acomodar esses ultra luxos, mas tem 
gente com esse poder aquisitivo no Brasil e dá pra acomodar sem problema. Agora 
fora a malha aérea, eu diria que hospedagem em alguns lugares, ou seja, tem uns 
lugares incríveis no Brasil, no litoral do Brasil, até mesmo Bonito, por exemplo, 
Pantanal, têm uns destinos que são bem únicos; Lençóis Maranhenses, que só o 
Brasil tem e que não tem um hotel de cinco estrelas, então não dá pra comercializar 
esse destino. O Pantanal a gente comercializa mesmo assim, mas vai avisando 
"olha, o hotel não é bom, você tá indo pela experiência" e pronto. Então, de fato, 
falta um pouco disso. E isso vai com um pouco das outras coisas, ou seja, no hotel, 
falta gente preparada, que fala inglês; falta carros de qualidade, falta guias que 
falam inglês.  
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Fora o Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Salvador, Manaus, os outros destinos, 
realmente, acabam ficando pra trás, né. Com exceção dos resorts únicos, tipo Ponta 
dos Ganchos, Uxua, Casana, que têm uma equipe preparada pra isso.  

Jennifer: Qual a maior dificuldade encontrada ao se vender o Brasil como um 
destino de turismo de luxo?  

Mikael: A maior dificuldade de vender o Brasil como destino em geral (não só de 
luxo) e com relação a percepção que os estrangeiros tem do país. A percepção da 
segurança, e que o Brasil é um país é muito perigoso, é uma grande barreira para 
muitos. Tivemos também o problema de Zika e febre amarela que ficou muito tempo 
nos noticiários e assustaram muitos possíveis passageiros. Mas finalmente o maior 
desafio eu acho que é criar a vontade na cabeça do passageiro de luxo de visitar o 
Brasil. Esse papel de marketing do país como destino turístico é feito pela 
EMBRATUR organ político hoje que tem ainda um orçamento muito baixo, e atual 
muito pouco comparado com os outros países da América Latina como Mexico ou 
Peru ou Costa Rica 

Jennifer: Pensando nas demandas do turista de luxo, o que precisa ser melhor 
desenvolvido no Brasil para atendê-las?  

Mikael: Precisamos de uma malha aérea melhor. Conectando destinos turístico 
como Iguassú e Salvador e Amazônia com voos diretos.  

Também precisamos de melhores hotéis de 5 estrelas. Basta ver a lista dos hotéis 
que estão na BLTA (Brazilian Luxury Travel association) considerado os melhores 
do país, que percebemos que muitos são ainda 4 estrelas ou até lodges sem ar 
condicionado ou serviço de quarto 24h por alguém que fala inglês. Finalmente, 
pensando no longo prazo e no desenvolvimento de outros destinos de luxo no Brasil, 
o que precisamos é de melhores estruturas para visitação dos parques nacionais. 
Tal como tem com foz de Iguaçu e Noronha e o Cristo, onde tem uma 
concessionária que cuida da comercialização da visitação do parque e com isso 
consegue montar uma estrutura que facilita a visita com conforto e segurança e ao 
mesmo tempo conserva o parque. Precisamos desse modelo em outras áreas 
protegidas como no Pantanal, lugares na mata Atlântica, e outros porque menos 
conhecidos, como serra do cipó, jalapão e outros. 
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ANEXO A – Hotéis brasileiros filiados à rede Virtuoso  

 
De acordo com o site da Rede Virtuoso, os hotéis brasileiros filiados são: 
 

1. Belmond Copacabana Palace;  
2. Belmond Hotel das Cataratas; 
3. Carmel Charme Resort;  
4. Casas Brancas Boutique Hotel & Spa; 
5. Emiliano Rio; 
6. Emiliano São Paulo; 
7. Four Seasons Hotel São Paulo at Nações Unidas; 
8. Grand Hyatt Rio de Janeiro;  
9. Hotel Fasano Angra dos Reis; 
10. Hotel Fasano Belo Horizonte; 
11. Hotel Fasano Boa Vista; 
12. Hotel Fasano Rio de Janeiro; 
13. Hotel Fasano São Paulo; 
14. Hotel Unique; 
15. Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort;  
16. Palacio Tangara, Oetker Collection;  
17. Ponta dos Ganchos Exclusive Resort;  
18. Pousada Literaria de Paraty; 
19. Saint Andrews Gramado; 
20. Txai Resort Itacare;  
21. UXUA Casa Hotel & SPA. 
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ANEXO B – Hotéis brasileiros filiados à rede Traveller Made  

 
De acordo com o site da Rede Traveller Made, os hotéis brasileiros filiados são: 
 

1. Belmond Copacabana Palace;  
2. Belmond Hotel das Cataratas; 
3. Emiliano Rio; 
4. Emiliano São Paulo; 
5. Hotel Fasano Angra dos Reis; 
6. Hotel Fasano Belo Horizonte; 
7. Hotel Fasano Rio de Janeiro; 
8. Hotel Fasano Salvador; 
9. Hotel Fasano São Paulo; 
10. Hotel Unique; 
11. Palacio Tangara, Oetker Collection;  
12. Ponta dos Ganchos Exclusive Resort;  
13. Tivoli Ecoresort Praia do Forte 
14. Txai Resort Itacare;  
15. Zorah Beach Hotel.  
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ANEXO C – Hotéis brasileiros filiados à BLTA 

 
De acordo com o site da Brazilia Luxury Travel Association, os hotéis brasileiros 
filiados são: 
 

1. Anavilhanas Jungle Lodge; 
2. Belmond Copacabana Palace;  
3. Belmond Hotel das Cataratas; 
4. Campo Bahia Hotel Villas Spa; 
5. Carmel Charme Resort; 
6. Casa dos Arandis; 
7. Casa Turquesa Maison D’hôtes; 
8. Cristalino Lodge; 
9. Emiliano Rio; 
10. Emiliano São Paulo; 
11. Etnia Casa Hotel; 
12. Fairmont Rio de Janeiro; 
13. Felissimo Exclusive Hotel; 
14. Hotel Fasano Belo Horizonte; 
15. Hotel Fasano Boa Vista; 
16. Hotel Fasano Rio de Janeiro; 
17. Hotel Fasano Salvador; 
18. Hotel Fasano São Paulo; 
19. Hotel Unique; 
20. Insólito Boutique Hotel; 
21. JANEIRO Hotel; 
22. Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort; 
23. Nau Royal Boutique Hotel & Spa; 
24. Palacio Tangara, Oetker Collection;  
25. Ponta dos Ganchos Exclusive Resort;  
26. Pousada Estrela D’Água; 
27. Pousada Literária de Paraty; 
28. Pousada Maravilha; 
29. Rancho do Peixe; 
30. Refúgio Ecológico Caiman; 
31. Reserva do Ibitipoca; 
32. Txai Resort Itacare;  
33. Unique Garden Hotel & Spa; 
34. UXUA Casa Hotel & Spa;  
35. Vila da Santa Hotel Boutique & Spa;  
36. Zorah Beach Hotel. 


