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A retomada do turismo 
segue a todo vapor 
também nas estradas 

brasileiras, é o que mostra 
um levantamento realizado 
pela Associação Brasileira das 
Empresas de Transporte Terrestre 
de Passageiros (Abrati). Segundo 
a entidade, o feriadão de 12 de 
outubro teve uma alta de 30% na 
procura por viagens de ônibus 
em relação ao 7 de setembro. A 
estimativa é de que o setor termine 
o mês de outubro com números 
superiores aos registrado antes da 
pandemia, ultrapassando a marca 
de 2,7 milhões de passageiros 
transportados no período. 
Se confirmada a expectativa, 
representará um crescimento 

de 157% em relação ao mês de 
outubro de 2020, quando foram 
computados 1,07 milhão de 
viajantes nas rodovias do país.

Para o ano de 2021, a ClickBus, 
plataforma de compra de 
passagens rodoviárias online, 
estima crescimento de 45% a 55% 
comparado ao ano passado. De 
acordo com representantes do 
setor, a alta fortalece o turismo 
local e contribui para a geração de 
emprego e renda para a população 
das cidades por onde o transporte 
passa. O ministro do Turismo, 
Gilson Machado Neto, destaca a 
importância do turismo rodoviário 
como impulsionador das atividades 
turísticas do país. “Com o avanço 
da vacinação, estamos confiantes 

que toda a cadeia produtiva 
do setor turístico crescerá. Já 
estamos vendo os hotéis, agências 
de viagens e empresas aéreas 
alcançando números positivos. 
Certamente, o turismo rodoviário 
já é um dos impulsionadores da 
retomada das atividades turísticas 
no país”, disse. O Ministério do 
Turismo já tem trabalhado diversas 
ações para a promoção do turismo 
rodoviário no país. Entre elas está 
a concretização do Grupo de 
Trabalho de Caravanismo e Ponto 
de Apoio ao Viajante (PAV). O 
objetivo é desenvolver políticas 
para estruturar áreas de apoio aos 
turistas nas rodovias e incentivar 
o caravanismo no país. O grupo 
foi criado no âmbito do Fórum 
de Mobilidade e Conectividade 
Turística (MOB-Tur) e discute, 
entre outros assuntos, tributação, 
legislações, desenvolvimento 
econômico local, além do 
mapeamento de pontos turísticos 
que possuem áreas de apoio a 
estes viajantes.

FERIADO DE FINADOS - Para 
o feriado, a ClickBus divulgou 
que as cidades do litoral da 
região Sudeste estão entre as 
mais buscadas na plataforma. 
Destinos como Paraty, Búzios 
e Angra dos Reis, no litoral 
fluminense, estão entre as 10 
principais rotas mais buscadas 
entre os viajantes. A lista também 
traz Campinas (SP) e Campos 
do Jordão (SP) entre as cidades 
mais preferidas para o período. g

TURISMO RODOVIÁRIO

ESTIMATIVAS DA ABRATI APONTAM CRESCIMENTO 
DE 40% EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DE 2019. 
COMPARADO COM 2020, ALTA SERÁ DE 157%

DEVE ATINGIR NÚMEROS PRÉ-PANDEMIA
EM OUTUBRO
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