
A Economia do Turismo e as 

oportunidades  para o Turismo de Minas 

 

1. Calcula-se que de 500 a 600 milhões de dólares deixarão de ser 

gastos por brasileiros em viagens ao exterior e serão aplicados no 

turismo interno brasileiro em 2021. Minas pode ser um destino 

competitivo; 

2. Minas  adequa-se ao  relativamente novo conceito de demandas e 

motivações de viagem: a  Sociedade dos Sonhos e a Economia dos 

Sonhos (Rolf Jensen), em razão da sua  diversidade de destinos e 

atrativos,   propiciadores de um de “mundo vivências e sonhos” 

estimulado pela comunicação e  informação; 

  

3. A Mercadologia Turística, para efeito de planejamento,   divide a 

atividade em dois vetores  básicos para a  Economia Turística: a oferta e a 

demanda,  ambos em expansão e modificação  na  contemporaneidade: 

assistimos  hoje a ampliação e diversificação das  ofertas de destinos e 

produtos turísticos, de um lado e, de outro,   a  multiplicidade  das 

demandas, ou motivações de viagem na “dream society”.  Um 

planejamento de ativação turística deve considerar e integrar, 

indispensavelmente, estes dois campos, com uma visão contemporânea 

do conceito de transversalidade da imensa cadeia econômica em que se 

entrelaçam turismo, cultura, bem viver e negócios; 

3. Em Minas Gerais,  e para  o Turismo e a Cultura,  a diversidade natural e 

a formação histórica são as principais riquezas do Estado: e que, ao lado 

de outros fatores, definem  suas “vantagens competitivas” ou 

“diferenciais de competividade”. Quais são: 

a) Localização central e mediterrânea nos mapas brasileiro e 

americano,  o que gera competição por custos e proximidades; 

b) Região Sudeste, que é 40% da economia brasileira  e principal 

emissora de turistas, eventos e reuniões; 



c) Boa infraestrutura de locomoção e acessibilidade, proximidade do 

Eixo-Rio-São Paulo-Brasília; acesso por rodovias e transpore aéreo; 

d)  Centralidade geográfica que alimenta o fenômeno da “fuga do 

urbano”,  com a massificação do automóvel e do asfalto; 

e) A  razoável  oferta de infraestrutura da “hospitalidade’, hotelaria, 

alimentação, Turismo Receptivo, em expansão nos últimos anos nos 

principais destinos; 

f) A diversidade de destinos, da “Minas geratriz” às “muitas Minas” 

(Rosa) e a herança natural e geográfica, em circuitos integrados; o 

cultural, o rural, aventuras e lazer. A transversalidade; 

g) Competitividade por custos; 

h) Oferta de circuitos integrados; 

4. A questão da sustentabilidade (importante nos negócios  do turismo) 

precisa ser discutida e gerar ações  nos setores público e privado, no 

pós-epidemia: 

       a: Destinos e produtos tem Ciclo de Vida  (gestão, desastres, 

mudanças  políticas,  conflitos, doenças etc); 

       b) É preciso ter: resultados econômicos; preservação ambiental; 

preservação cultural patrimonial; qualidade de serviços; resultados sociais 

equitativos (distribuição de benefícios); 

      c) Capacidade de  suportabilidade  (limites de carga); 

      d) Exigência de qualidade de serviços e proteção patrimonial, 

qualidade  do receptivo, segurança  e atenção à satisfação do visitante; 

 5.  É a adequada destinação de uso que define a sustentabilidade, 

condição básica de sucesso em destinos históricos e naturais; 

6. Característica econômica marcante do turismo: é potente  gerador de 

receitas, emprego e trabalho, em giro e retorno rápidos, com baixo 

investimento, boa distribuição geográfica, reforça consciência de proteção 

patrimonial e ambiental, é socialmente distributivo, incentiva práticas 

educativas e de intercâmbio; 



7. Sustentabilidade no turismo: Compatibilidade entre a exploração 

turística e a suportabilidade  de destinos, com fatores de carga, tipologia e 

escaladas apropriadas, respeito à integridade cultural e natural, qualidade 

do receptivo, segurança, limpeza, informação.  
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