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RESUMO 

 

O trabalho tem como objetivo fazer uma análise, sob a óptica do marketing turístico, da 

perspectiva de aumento no setor turístico no período que compreende entre 2011 e 2014, 

pautado em dados fornecidos por estudo do Ministério do Turismo em documento lançado, 

em 2010, sob o nome de Documento Referencial Turismo no Brasil 2011/2014. A 

compilação de dados traça previsões para a atividade turística no país em virtude da 

realização de um megaevento, a Copa do Mundo de Futebol Fifa. Analisando os preceitos 

do marketing voltado ao turismo, vamos refletir sobre as condições do Brasil de utilizar-se 

das ferramentas disponíveis para atingir e manter a demanda que se prevê. 

 

PALAVRAS-CHAVE: crescimento; copa do mundo; marketing turístico; preparação. 

 

Introdução: a atividade turística e sua importância social e econômica 

 

A atividade turística vem, progressivamente, sendo alçada a patamares cada vez mais 

importantes no mundo por ter forte influência no desenvolvimento econômico e social dos 

países.  O turismo enquanto atividade econômica, gera grande volume de empregos, renda e 

investimentos, sem deixar de mencionar a contribuição que pode trazer tanto para o 

desenvolvimento social de uma comunidade, quanto para o meio ambiente local, através de 

iniciativas de preservação, conservação e correto aproveitamento dos recursos. 

 

A importância da atividade no que tange ao aspecto econômico fica visível quando nos 

pautamos em dados da Organização Mundial do Turismo (OMT) sobre dois indicadores do 

setor: a geração de receitas e a de empregos. Os turistas internacionais foram responsáveis, no 

ano de 2011, pela movimentação de US$ 1 trilhão (um trilhão de dólares) – um novo recorde, 

segundo a OMT. O resultado é 3,8% superior ao do ano de 2010. Em termos de geração de 

emprego, a atividade foi responsável pela geração de 98 milhões de empregos diretos, o que 
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representa algo em torno de 3,4% do total de empregos gerados no mundo. Esses dados só 

reforçam a ideia de que o Turismo se consolida, cada vez mais, como atividade propulsora do 

crescimento de um país. 

 

Outro campo em que o turismo exerce influência benéfica é o social. As transformações de 

comunidades em que a atividade cresce pode ser evidenciada em muitos exemplos, como o 

ocorrido em Barcelona, na Espanha, após sediar as Olimpíadas de 1992. A capital catalã foi 

beneficiada em muitos pontos, passando por uma enorme revitalização urbana que, ao 

deixar a cidade bem estruturada, a preparou para integrar, hoje, o circuito dos grandes 

centros turísticos europeus. Os Jogos Olímpicos trouxeram prosperidade e modernidade da 

metrópole para áreas e bairros antes periféricos. O melhor exemplo se deu na zona portuária 

que se tornou um badalado centro de vida noturna e cultural, em contraponto à situação 

decadente em que se encontrava até então. O sistema de transporte público foi ampliado e 

revisto, integrando as linhas de trem, ônibus e metrô. Os centros esportivos criados para a 

competição foram adaptados para o uso diário da população e assim, abertos ao público, 

constituindo grande incentivador para a prática esportiva no país. A população também foi 

preparada para atender aos turistas e o povo catalão tornou-se mais hospitaleiro e simpático 

aos visitantes, fato que antes não era possível e que, inclusive, conferia à cidade má fama 

por não receber com simpatia àqueles que por lá passavam. Enfim, Barcelona é um grande 

exemplo de transformação social após o crescimento do turismo, contudo, não é único, 

sendo possível observar tais mudanças em outros casos. 

 

O que ocorreu na cidade espanhola acaba por interessar, especificamente, ao Brasil. O país 

sediará em 2014 e 2016, dois dos eventos esportivos mais importantes do mundo; a Copa 

do Mundo de Futebol Fifa e os Jogos Olímpicos, este, tendo como sede a cidade do Rio de 

Janeiro. As expectativas de crescimento do setor turístico no período são animadoras e as 

previsões do Ministério do Turismo brasileiro confirmam essa animação. Para a análise do 

presente trabalho, nos concentraremos na Copa do Mundo de Futebol Fifa e falaremos 

apenas superficialmente, sobre as Olimpíadas, que se encontram em um período de tempo 

mais à frente também por se tratar de um evento com concentração na cidade do Rio de 

Janeiro, ao contrário do primeiro exemplo, que possibilita uma análise de visão mais ampla 

e nacional. 
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Em 21 de junho de 2010, o Ministério do Turismo através do então ministro, Luiz Barretto, 

lançou uma compilação de informações acerca do crescimento do Brasil no período de 2011 

a 2014, data da realização da Copa do Mundo de Futebol Fifa em nosso país. A essa 

compilação foi dado o nome de Documento Referencial Turismo no Brasil 2011/2014 e o 

estudo apontava para a afirmação do turismo como produto de consumo do brasileiro, 

estimando uma alta significativa em alguns aspectos. O número de desembarques 

domésticos, por exemplo, tem previsão de salto de 56 milhões, registrados em 2009, para 

73 milhões, em 2014. Outro fator em que se prevê grande aumento é o de entrada de divisas 

que deverá crescer 55% no mesmo período, subindo de R$6,3 bilhões para R$8,9 bilhões no 

ano em que o Brasil recebe a Copa do Mundo de Futebol Fifa. O documento aponta ainda 

para uma geração de 2 milhões de empregos formais e informais, entre 2010 e 2014. 

 

As metas de crescimento são importantes e dão fôlego a uma economia brasileira que tenta 

se afirmar dentre as maiores do mundo. Contudo, concomitantemente ao crescimento 

esperado, deve haver relativo investimento no setor e assim desenvolver ações de marketing 

turístico no intuito de gerar a demanda prevista e também de preparar a comunidade local 

para receber o fluxo esperado. Daí a importância de entender como funcionam alguns 

aspectos importantes do Marketing voltados ao turismo e traçar estratégias para que os 

objetivos propostos sejam atingidos. 

 

Este trabalho visa jogar luz sobre a importância de se planejar o turismo e aplicar os 

conceitos do marketing para que a atividade seja ainda mais produtiva, dentro de um 

cenário de crescimento que se apresenta ao Brasil com a realização de grandes eventos 

esportivos no país, tal qual a já citada Copa do Mundo de Futebol Fifa. 

 

Conceituações sobre marketing 

 

Antes de adentrarmos as análises sobre turismo e marketing turismo, faz-se importante 

colocarmos alguns conceitos sobre o marketing para entendermos como a aplicação na 

atividade turística pode ser extremamente benéfica e necessária. O marketing é a atividade 

que incrementa processos administrativos para uma entidade ou empresa. Embora possua 

elementos próprios como a distribuição e a promoção, articula-se com outros setores como 

finanças, produção, logística e recursos humanos. 
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A AMA, Associação Americana de Marketing, o marketing é uma função organizacional e 

um conjunto de procedimentos que abrangem a invenção, a difusão e a entrega de valor 

para clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo a favorecer 

a organização e seus consumidores (AMA, 2007, tradução livre)
 4

. 

 

Kotler (1996) vai adiante e define que o marketing não é simplesmente a arte de descobrir 

maneiras inteligentes de relegar a segundo plano o que já foi produzido. É a arte de criar, 

para o cliente, um valor genuíno que possa trazer-lhe benefícios, inclusive, para própria 

melhoria. Ele ainda ressalta que o marketing surge de maneira mais facilmente perceptível 

quando pessoas começam a buscar, através de quaisquer tipos de troca, uma maneira de 

satisfazer suas necessidades e desejos. 

 

O mesmo autor vai trabalhar ainda, com o conceito de mix de marketing, que define as 

características básicas para que o marketing possa funcionar corretamente. Conforme Kotler 

e Keller (2006, p.17), os 4 P’s – produto, preço, praça e promoção – são ferramentas básicas 

de ação, nas quais é possível examinar e tomar decisões concisas com as estratégias 

adaptadas. Esses quatro preceitos formam o que os autores definem como Mix de 

Marketing ou Composto de Marketing. O produto refere-se à definição dos produtos e 

serviços que serão oferecidos; o preço destina-se a construir os valores; a promoção refere-

se às estratégias para atrair os clientes; e a praça engloba os conceitos de distribuição dos 

produtos e tipos de canais a utilizar. 

 

O marketing é um estudo do mercado, no qual uma organização deseja atuar, para que os 

seus produtos e serviços sejam ofertados de uma forma mais criativa e inovadora, atraindo 

assim uma maior demanda de consumidores. O marketing então é essencial para que uma 

empresa alcance seus objetivos, pois conhecendo sua demanda a empresa perceberá como 

utilizar na prática os 4 P’s do mix de marketing, isto é, saberá o quê, como, onde vender e 

como os promover. 

 

                                                 
4 Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging 

offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. 
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O marketing não deve ser relacionado apenas às áreas de propaganda ou venda, como 

muitas empresas acabam por trabalhá-lo, justamente por ser uma atividade que se integra 

com várias outras com o objetivo de gerar benefícios à organização. Um autor que confirma 

essa assertiva é Cobra (1993), quando diz que algumas pessoas fazem a relação de 

marketing apenas com propaganda ou venda, sendo que na verdade o marketing vai muito 

mais além que a propaganda e a venda, procurando atingir as necessidades e os desejos dos 

clientes, objetivando o volume de vendas. 

  

Por outro lado, Morris (1991) destaca que o objetivo do marketing é descobrir o desejo do 

cliente e satisfazê-lo, a fim de fidelizá-lo e obter lucro. Este autor trabalha com a visão de 

que o marketing pretende facilitar a obtenção de vendas lucrativas e que esse é o aspecto 

primordial da atividade. 

 

Como o intuito do presente trabalho é abordar a questão do marketing voltado ao turismo, 

com a intenção de entender os esforços que precisam ser feitos para atingir à demanda 

prevista em 2010 pelo Ministério do Turismo e confirmar todas as projeções de alta para a 

atividade turística no país, vamos nos ater à visão abordada por Cobra por entender que ela 

se aproxima mais do intuito deste trabalho. Relegaremos assim, a visão trazida por Morris e 

não a consideraremos para este trabalho, especificamente. 

 

Recorrendo uma vez mais a Cobra (2000, p.180), encontramos a curiosa afirmativa de que 

“a venda e o marketing são frutos do mesmo cacho”, ou seja, não existe marketing sem 

vendas e, do mesmo modo, não há possibilidade de encontrarmos vendas sem esforço de 

marketing. Essa visão deveria nortear os esforços daqueles que trabalham em setores 

gerenciais de qualquer empresa. Isso se estende à atividade turística, uma vez que é possível 

notar, ainda, muitas organizações que trabalham o turismo fazendo distinção entre vendas e 

marketing e não trabalhando esses dois fundamentos em conjunto, a fim de se obter um 

resultado eficiente e significativo. 

 

Mais uma vez recorremos a Kotler (1996, p.25), para entendermos que o marketing integra 

“o processo social e gerencial através dos quais indivíduos e grupos obtêm aquilo que 

desejam e necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os outros”. Essa visão 

do autor nos dá mais um elemento para confirmar a ideia de que o marketing não trata 
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apenas da venda em si, ou do ato de vender, mas sim de todo o conjunto de estratégias 

criadas para que se atinjam novos clientes e para que se mantenham os atuais, buscando o 

processo de fidelização dos mesmos. 

 

Em uma vertente um pouco mais atual, que busca incluir as novas tecnologias nos conceitos 

de marketing, Middleton (2002) define que o marketing está carregado de muitos elementos 

da Sociedade da Informação, como os procedimentos digitais (internet, data base, entre 

outros). O marketing digital é uma excelente estratégia para a segmentação da informação, 

para o estudo do comportamento e compra do usuário da internet, para conferir status à 

marca, assim como para conservar um canal ininterrupto de acesso com clientes e 

consumidores potenciais.  

 

Dentro desse contexto, precisamos levar em consideração que os meios digitais estão cada 

vez mais presentes na vida dos consumidores e que isso pode ser aliado ou inimigo de um 

destino turístico. Um acontecimento hoje pode se propagar de forma muito mais 

contundente devido às tecnologias e ferramentas provenientes da internet e que possibilitam 

que qualquer pessoa, através de um celular ou um tablet, por exemplo, faça imagens e 

compartilhe em tempo real. 

 

Essa configuração à qual assistimos, é bem observada por Lévy (1999) quando aborda as 

implicações culturais provocadas pelo novo espaço de comunicação, de sociabilidade e de 

inclusão, o qual ele denomina como Ciberespaço, e afirma que este é o único meio através 

do qual as pessoas podem partilhar inteligência coletiva e discutir sobre inúmeros temas 

simultaneamente, sem se submeter a qualquer tipo de controle ideológico. 

 

A visão dos autores referidos acima nos mostra um importante aspecto do marketing que 

vem se destacando quando abordamos a atividade turística. O advento da tecnologia traz 

possibilidades interessantes para a atividade turística, visto que a mesma possui atrativos 

visuais claros e que o apoio de plataformas multimídia que incluem a possibilidade de 

vídeos, sons e imagens, colabora de forma a criar desejo nos consumidores que buscam por 

atrações turísticas. 
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O marketing turístico e suas potencialidades para o Brasil 

 

A atividade turística constitui-se de uma cadeia de prestadores de serviços atuantes em 

diferentes áreas e que buscam formar um só produto que, no caso, é que vai ser ofertado em 

termos de turismo ao consumidor. Essa oferta constitui o produto turístico que, segundo 

Zardo (2003), é determinado por apresentar-se por um conjunto constituído por bens e 

serviços, ou seja, elementos tangíveis e intangíveis, tais como meios de hospedagem, 

equipamentos, monumentos históricos, construções históricas, atrativos naturais e paisagens 

diversas. 

 

A simples existência de um produto turístico em determinado destino pode ser traduzido 

como a razão pela qual se propaga o turismo, concebendo então o deslocamento de pessoas 

interessadas em conhecer e aproveitar da oferta presente nesta localidade. Contudo, o 

produto turístico deve ser adequado a fim de agradar a demanda desejada e com isso 

provocar reações positivas em um público potencial.  

 

Visto esse arcabouço teórico, podemos sugerir que o marketing turístico veio evoluindo ao 

longo do tempo até o atual momento em que, face ao contexto das comunicações e da 

economia, aumentou sua relevância em vários sentidos, tanto na venda de um destino 

turístico quanto no conhecimento do perfil de cada cliente, de modo a manter com ele um 

relacionamento duradouro e aproveitar assim de todo o potencial de atratividade que essa 

relação pode proporcionar. 

 

Vaz (1999, p.18) define marketing turístico como sendo um “conjunto de atividades que 

facilitam a realização de trocas entre os diversos agentes que atuam, direta ou 

indiretamente, no mercado de produtos turísticos”. O autor adotou esta definição devido à 

amplitude que confere à atividade de marketing, de forma a não dar privilégios aos agentes 

do processo mercadológico envolvido nas trocas que se desenvolvem no mercado, 

considerando, então, todo o ecossistema do mercado turístico. 

 

No desenvolvimento de atividades turísticas, o marketing assume um papel estruturante e 

orientador. Tendo por base as tendências e necessidades do consumidor e as exigências do 

mercado, a estratégia de marketing facilita a direção numa atividade empresarial. Assim 
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perante uma ferramenta indispensável para uma gestão eficiente, e essencial num contexto 

concorrencial como é o caso das empresas turísticas. 

 

Outra definição acerca do conceito de marketing turístico que nos auxilia extremamente é a 

tecida por Melgar:  

 

O conjunto de atividades que desenvolve um setor produtivo da atividade 

turística, compilando esforços financeiros, humanos e físicos e 

identificando necessidades atuais e potenciais em segmentos específicos 

de mercados turísticos emissores, como forma de gerar produtos que 

possam atender essas necessidades e ao mesmo tempo proporcionar um 

benefício econômico aos investidores. (MELGAR, 2001, p. 60) 

 

O turismo pode ser considerado, hoje, importante fonte de emprego e renda, conforme já 

demonstramos através de dados na introdução deste próprio trabalho. Assim sendo, torna-se 

ainda mais substancial identificar formas de se atingir todo seu potencial para que a 

atividade possa gerar ainda mais recursos e crescimento. Nesse sentido, Petrocchi (apud 

COBRA, 2002, p. 24) afirma que o marketing é “uma forma de sentir o mercado e buscar o 

desenvolvimento de produtos ou serviços que satisfaçam necessidades específicas”. 

 

É preciso ainda, analisar a demanda e a concorrência para que, só então, se estude as 

condições de utilização adequada dos instrumentos providos pelo marketing. Para tal, 

Melgar (2001) sugere que  a análise desta demanda deve ser feita realizando pesquisas, que 

correspondem às informações obtidas em investigações específicas como em questionários, 

formulários e testes. 

 

A necessidade de implementação de iniciativas de marketing turístico em cidades 

brasileiras é justificada por Cobra (2002), através de dados de uma pesquisa realizada pela 

Embratur que detectou nada menos que 1.692 cidades turísticas no Brasil. Ainda segundo o 

estudo, em 987 delas, o segmento estava em fase inicial de desenvolvimento e sobravam 

oportunidades para se investir nas áreas de agenciamento de viagens, hotelaria, 

entretenimento e alimentação. 
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Nesse contexto, o desafio do marketing turístico é assegurar que os turistas construam 

expectativas apropriadas e que o turismo e os produtos e serviços a ele relacionado 

satisfaçam essas expectativas. 

Em um cenário globalizado as empresas de serviços devem acompanhar a evolução 

tecnológica e o novo perfil dos clientes, tendo em sua equipe de vendas profissionais 

capazes de identificar as necessidades, propondo, principalmente, soluções que atendam as 

necessidades, desejos e fantasias de seus clientes.  Sendo assim as pessoas que desenvolvem 

o marketing dentro do setor turístico devem estar aptas a reconhecer que o mercado, ao se 

globalizar, passa exigir conhecimentos que levem a formular estratégias consistentes para 

evitar problemas. 

 

Segundo Petrocchi (2004) a finalidade do marketing é gerar condições de lucro e ações 

comerciais eficazes, sempre melhorando e buscando inovações que ampliem a vantagem 

competitiva no difícil mercado turístico.  Para ele, o marketing desempenha um papel de 

fundamental importância para a prosperidade de um destino turístico, confirmado por suas 

próprias palavras quando afirma: 

 

O destino turístico deve ser mais eficaz nas integrações das atividades de 

marketing, satisfazendo com maior competência as necessidades e os 

desejos dos mercados-alvo do turismo. Os destinos atuam em ambiente de 

muita concorrência, em que os turistas, gradualmente se tornam mais 

exigentes e buscam menores preços (PETROCCHI, 2004, p. 45).   

 

Como um dos componentes do planejamento integrado ao turismo, o marketing se 

subordina aos objetivos de longo prazo e estratégias globais do destino. Compreende o 

planejamento, a organização, a execução e o controle das ações de marketing, com a 

finalidade de contribuir para que o destino turístico atinja os objetivos desejados. O 

documento que reflete esse conjunto de ações vai atender pelo nome de plano de marketing. 

 

Com todas essas análises e abordagens acerca do assunto, podemos entender que o 

marketing turístico assume papel de destaque ao atuar na tentativa de fazer a ligação entre 

os diversos anseios dos consumidores e aquilo que o destino turístico tem a oferecer para 

cumprir com essas expectativas criadas. Uma vez que essa relação é construída, o 

marketing turístico vai se preocupar, também, em gerenciá-la e com isso buscar vantagens, 

na medida em que oferece mecanismos para satisfazer o consumidor. 
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A aproximação de eventos de porte significativo para o Brasil, como a Copa do Mundo de 

Futebol Fifa, traz à tona a preocupação com o atendimento ao turista no país em momentos 

em que a demanda terá crescimento vertiginoso para os padrões do turismo brasileiro. A 

expectativa é de que, somente a Copa do Mundo, traga ao país cerca de 500 mil turistas 

estrangeiros e movimente mais uma grande quantidade de turistas brasileiros. 

 

Faltando apenas dois anos para a realização do evento, a contar da data de elaboração desse 

trabalho, o país ainda se encontra atrasado em diversas questões como mobilidade urbana, 

infraestrutura hoteleira e dos aeroportos. Esses fatores contribuem negativamente para a 

atividade turística, principalmente pelo motivo de que diariamente a grande mídia posiciona 

os interessados a respeito das evoluções em decorrência do plano feito para a Copa e o que 

se repara é que há um tímido avanço em questões cruciais para o bom funcionamento do 

planejamento turístico inicialmente proposto. 

 

Notadamente, o marketing turístico precisa de elementos satisfatórios para que seja bem 

trabalhado e sem essas ferramentas, tem dificuldades para agir com eficiência e gerando 

resultados esperados. É o que vem se observando no Brasil. Parecem existir poucas dúvidas 

de que a demanda turística aumentará até 2014, contudo, ela poderia ser muito maior e 

capaz de gerar muito mais satisfação do que é esperado. Vale ressaltar aqui que a previsão 

de aumento em vários aspectos do turismo, citadas no início deste trabalho, precisa de 

contrapartidas para se confirmar e que também não é intenção do país que esse aumento 

seja efêmero e se dissipe tão logo o evento em questão acabe. 

 

As perspectivas de crescimento do turismo no Brasil até o ano de 2014 provocam reações 

de animação em muitos setores, visto que são previsões de crescimento substancial e 

capazes de alavancar, de forma não vista até então, a atividade no país. Essa excitação que 

se origina das projeções futuras se justifica em alguns números já citados nesse trabalho, 

mas também geram preocupação com o atendimento da demanda que se prevê para os 

próximos anos e com o relacionamento que será criado com os turistas que participarão 

desse momento. 
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O relacionamento com o consumidor é considerado por teóricos do marketing como um 

elemento de suma importância diante da atual configuração das transações comerciais, 

conforme observamos em Kotler (apud COBRA, 2002, p. 24), quando o autor pontua que o 

marketing era mais orientado para a transação e hoje está voltado para o relacionamento. O 

sucesso das empresas de serviços, e suas marcas, depende de relações de satisfação por 

parte dos clientes. Com a construção de bons relacionamentos, as transações rentáveis vem 

de modo natural e em decorrência dessa relação bem estruturada e satisfatória para ambas 

as partes. 

 

Dentro do marketing turístico, o gerenciamento dos relacionamentos vai adquirir um papel 

de grande destaque. O controle e gestão dessas relações e a atenção em promover benefícios 

que emanem desse elo, vão ser benéficas para o prolongamento da união entre destino 

turístico e turista, justamente pela capacidade de entender as necessidades dos 

consumidores e realizar esforços no sentido de satisfazê-los, não apenas durante o momento 

de uso daquele serviço turístico, mas antes da venda e, sobretudo, posteriormente ao 

consumo. A construção desses laços com o turista será capaz de manter aceso o interesse 

desse por uma nova visita e, mais profundamente, na indicação a terceiros dos serviços aos 

quais teve acesso. 

 

Cobra (2002) também vai corroborar com essa visão quando diz que o marketing deve 

integrar o cliente à empresa, criando e mantendo um relacionamento constante. Dessa 

relação duradoura virão frutos que muito interessam aos agentes envolvidos e vão trabalhar 

em função de estabelecer as metas e objetivos propostos pelos princípios do marketing 

turístico. 

 

Trazendo a discussão para o Brasil e levando em consideração o já citado Documento 

Referencial Turismo no Brasil 2011/2014, lançado em 21 de junho de 2010, devemos 

entender que a criação de condições para que os turistas sejam bem recebidos e que criem 

com o país um relacionamento efetivo, são fundamentais para o alcance de uma melhor 

posição dentre os países que melhor exploram o turismo. É vital para a economia que a 

crescente demanda prevista até 2014 não seja passageira e continue essa trajetória de aclive 

depois da marca estabelecida, no caso o ano de 2014, para que a atividade se consolide 

como forte geradora de recursos para o país. 
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O Brasil é um país que já oferece, por condições naturais, atrativos interessantes para o 

turista. Além disso, temos uma rica história em matéria de tradições culturais, arquitetura 

das cidades e gastronomia. O que dificilmente não se contesta é que ainda estamos assaz 

atrasados em vários aspectos tangentes a infraestrutura para receber os turistas a citar, 

principalmente, a falta de vagas de qualidade no setor hoteleiro, a precariedade estrutural 

dos aeroportos e o despreparo da mão-de-obra do setor e também das comunidades locais 

para receberem os turistas. 

 

Enquanto insistimos em não promover esforços para a integração máxima entre os agentes 

que trabalham no Turismo, teremos dificuldades para trabalhar o marketing turístico de 

forma eficaz e proveitosa, já que muitas das iniciativas realizadas nesse sentido acabam por 

encontrar barreiras nas próprias condições oferecidas pelo Brasil para receber os turistas 

que buscam o país para os mais diversos fins. 
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