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Brasil e México Lideram em Viagens e Turismo na América Latina
 Os recursos naturais fazem do Brasil e do México as principais economias da América Latina, respectivamente,
no Índice de Competitividade de Viagens e Turismo (TTCI) global do Fórum Econômico Mundial 2015.
 A avaliação de 2015 vê pela primeira vez a Espanha no topo da classificação mundial, enquanto as economias
latino-americanas e outros mercados emergentes fecham a lacuna de competitividade com economias
avançadas.
 As novas classes médias de países em desenvolvimento e emergentes, os viajantes frequentes do oeste e a
geração do milénio estão determinando cada vez mais a indústria de viagens e turismo.
 Baixe o relatório completo, os destaques, o resumo, os perfis e as classificações aqui
Genebra, Suíça, 6 de maio de 2015 – O Brasil e o México alcançam uma posição forte no Índice de
Competitividade de Viagens e Turismo do Fórum Econômico Mundial 2015, que avalia 141 países em termos de
seu potencial para gerar benefícios econômicos e sociais através de uma indústria de viagens e turismo
sustentável.
Os dois países estão no topo na América Latina, respectivamente:
O Brasil, classificado globalmente no 28º lugar, beneficia de investimentos em grande
escala, postos em prática para a Copa do Mundo de 2014 e também da sua rica
biodiversidade, que lidera as classificações em termos de recursos naturais. O México,
º
em 30 lugar, é visto como rico tanto em recursos naturais (quarto lugar no mundo) como
em recursos culturais (11º). Dois outros países da América Latina estão classificados no
º
º
Top 50 do índice: o Panamá (34 ) e a Costa Rica (42 ).
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O setor já representa mais de 6 milhões de empregos na América Latina, onde mais de
80 milhões de visitantes internacionais foram recebidos em 2013. Grande parte deste
crescimento vem de dentro da região, as despesas em turismo tendo aumentado de
quase 40% desde 2010.
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O relatório conclui que uma série de países da América do Sul e Central está vendo um
maior sucesso através do potencial de desenvolvimento de seus setores de viagens e
º
º
º
º
turismo. A República Dominicana (7 ), a Costa Rica (22 ), o Panamá (25 ) e o México (32 )
estão classificados no Top 40 pela forma como dão prioridade a viagens e turismo. No
entanto o relatório também conclui que maiores benefícios socioeconômicos podem ser
obtidos colmatando lacunas de infraestrutura, garantindo a segurança do viajante e
criando um ambiente favorável aos negócios.
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Colômbia

Enquanto as economias avançadas ainda detêm posições de topo na classificação, os
países emergentes estão reduzindo a lacuna. Destinos tradicionais, como a Espanha, a
França, a Alemanha, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Suíça, a Austrália, a Itália, o
Japão e o Canadá estão no Top 10. No entanto, além do Brasil e do México, os grandes
º
mercados emergentes como a China (17º) e a Malásia (25 ) chegaram ao Top 30. A
Rússia, a África do Sul e a Índia estão classificadas em 45º, 48º e 52º lugar,
respectivamente.
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"O setor de viagens e turismo é um importante propulsor para a criação de emprego e a
Reino Unido
5
produtividade econômica, mas ainda tem que alcançar seu pleno potencial na América
Latina. Com a crescente demanda dentro e fora da região, é fundamental que os países
ponham em prática as medidas de longo prazo necessárias para acelerar o seu desenvolvimento,", diz Roberto
Crotti, economista, Fórum Econômico Mundial.

O relatório mostra que promover o patrimônio cultural e proteger o meio ambiente são fundamentais para o
desenvolvimento de um setor de viagens e turismo sustentável. Também identifica áreas onde as economias
orientadas para o turismo poderiam ter melhores resultados ao adaptar-se as mudanças das tendências globais,
bem como aos segmentos de mercado em crescimento. Estes incluem a crescente relevância das TICs móveis
para satisfazer a demanda do viajante por serviços on-line e a importância do marketing on-line, visto que os
viajantes continuam a selecionar, planejar e revisar suas viagens através da internet móvel.

O Relatório de Competitividade de Viagens e Turismo classifica 141 países em 14 pilares separados, fornecendo
perfis de países detalhados que servem como guias para os pontos fortes e os pontos fracos de competitividade
de cada um. Também inclui uma seção de tabelas de dados extensiva que abrange cada indicador usado para
calcular o índice.
O Fórum Econômico Mundial produziu o relatório em colaboração com Strategy& e os parceiros Bloom consulting,
Deloitte, a Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA), a União Internacional para a Conservação da
Natureza (UICN ), a OMT e o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).
Notas para os Editores
Baixe o relatório completo e os ativos multimídia em http://wef.ch/ttcr15
Explore as classificações do país em nosso mapa de calor interativo em http://wef.ch/ttcr15map
Siga o Fórum Econômico na América Latina em http://wef.ch/latam15
Veja as melhores fotos do Flickr do Fórum em http://wef.ch/pix
Torne-se um fã do Fórum no Facebook em http://wef.ch/facebook
Siga o Fórum no Twitter em http://wef.ch/twitter e http://wef.ch/livetweet
Siga-nos no Google+ em http://wef.ch/gplus
Leia os nossos blogs em inglês em http://wef.ch/agenda
Leia os nossos blogs em espanhol em http://wef.ch/agendaes
Veja futuros eventos do Fórum em http://wef.ch/events
Assine as notícias do Fórum em http://wef.ch/news

O Fórum Econômico Mundial é uma instituição internacional empenhada em melhorar o estado do mundo através da cooperação públicoprivada, no espírito da cidadania global. Interage com líderes empresariais, políticos, acadêmicos e de outras áreas da sociedade, para moldar
as agendas globais, regionais e industriais.
Instituído como uma fundação sem fins lucrativos em 1971 e com sede em Genebra, Suíça, o Fórum é independente, imparcial, e não tem
associação a quaisquer interesses. Coopera em proximidade com todas as organizações de liderança internacionais (www.weforum.org).

Caso não queira receber notícias do Fórum Econômico Mundial, clique aqui.

