
[PeloEstado] - Nesta semana co-
meça a 44ª ABAV Expo Interna-
cional de Turismo. Qual a impor-
tância desse evento para o setor?
Eduardo Loch - Trata-se da se-
gunda maior feira de Turismo no 
mundo, atrás apenas da ITB, de 
Berlim, Alemanha. Ela resulta 
da soma das ABAVs estaduais e é 
a antiga Feira das Américas, que 
antes acontecia no Rio de Janeiro. 
Hoje, já ultrapassamos com folga 
a meta de agentes de viagens ins-
critos. Era de 12 mil e já estamos 
com mais de 17 mil (na ocasião 
da entrevista, uma semana antes 
do início do evento), só do Brasil. 
Fora as caravanas internacionais 
que virão para vender e comprar 
produtos turísticos. Já tivemos 
feiras com 26 mil participantes 
e nesta podemos chegar a 20 mil, 
um excelente número para o mo-
mento do país.

[PE] - E que mostra a força da 
ABAV.
Eduardo Loch - Com certeza! É 
óbvio que 2016 tem nos afetado, 
mas vamos demonstrar que o 
turismo é a forma mais rápida e 
segura de mostrar para o mundo 
que estamos superando essa fase. 
Trabalhamos diuturnamente 
para mostrar a importância do 
setor nesse contexto. A ABAV 
nacional tem 60 anos e a nossa 
ABAV estadual conta 41 anos. 
Somos, acima de tudo, uma enti-
dade de classe que congrega entre 
seus associados não só as agências 
de viagens, mas também as ope-
radoras de turismo e transporta-
dores turísticos. Somos o canal de 
comercialização do produto tu-
rístico, uma vez que o agente de 
viagem é a força de venda desse 
segmento. Nossa função é iden-
tificar potenciais produtos turís-
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ticos e criar os pacotes que são 
oferecidos ao mercado nacional e 
internacional.

[PE] - A internet, hoje, concorre 
com as agências de viagens?
Eduardo Loch - Esse é um enten-
dimento comum, mas não está 
correto. A internet nada mais é 
que uma ferramenta, um canal 
de distribuição do nosso produto 
turístico. Por trás de uma empre-
sa que faz a sua comercialização 
pela internet existe uma agência 
de viagens, uma operadora tu-
rística, que compra serviços de 
hotelaria, de transporte aéreo, 
compra receptivo e faz disso um 
produto, que é o pacote turístico. 
E grande parte dos nossos asso-
ciados em Santa Catarina são os 
maiores vendedores de produtos 
turísticos no Mercosul. Não com-
pram e vendem só Santa Catari-
na, ou Brasil, mas os países vizi-
nhos também. Isso faz com que o 
setor ganhe importância, pois é o 
elo entre a promoção, que se faz 
pelos três níveis de governo – mu-
nicipal, estadual e federal –, e os 
clientes, para os quais nós comer-
cializamos. Por nós passa toda 
a cadeia produtiva do Turismo. 
Atualmente, das cerca de mil em-
presas catarinenses cadastradas 
na Embratur, perto de 30% são 
associadas da ABAV-SC.

[PE] - Que números dimensio-
nam o setor?
Eduardo Loch - Dentro do Sis-
tema ABAV temos, em parceria, 
o Sistema Braztoa (Associação 
Brasileira das Operadoras de Tu-
rismo), que inclusive terá seu 46º 
Encontro Comercial em paralelo 
à ABAV Expo Internacional 
de Turismo. Muitas dessas em-
presas são associadas às duas en-

tidades. A Braztoa congrega hoje 
68 operadores, que representam, 
hoje, no segmento de comercia-
lização de produtos turísticos de 
lazer, especificamente de lazer, 
mais de 6 milhões de passageiros 
atendidos em 2015, ou mais de R$ 
11 bilhões movimentados. Para 
os estados da região Sul, chega-
mos praticamente a R$ 2 bilhões 
em produtos turísticos comercia-
lizados através das empresas que 
fazem parte do sistema e mais de 
um terço desse valor sai de San-
ta Catarina. Veja a importância 
do setor! Muitas vezes somos nós 
que direcionamos o fluxo turísti-
co e que, antes mesmo de o con-
sumidor final saber se em alguma 
região existe algum problema 
que possa gerar dificuldades, já 
estudou o destino turístico para 
organizar os pacotes turísticos 
comercializados no mundo.

[PE] - A litoralização, em detri-
mento de ações no interior, é um 
problema para o turismo catari-
nense?
Eduardo Loch - Não vejo a lito-
ralização como um problema. 
Aprendemos a viver do mar e 
para o mar. E tem a questão de 
cultura das famílias. As famílias 
construíam casas nas praias para 
veraneio. Ao longo do tempo isso 
foi transformado em negócio, 
em um produto turístico muito 
forte e deu origem a uma rede 
hoteleira diferenciada, com base 
em organizações familiares. Nos-
sos vizinhos, do Paraná, do Rio 
Grande do Sul, da Argentina, do 
Uruguai, do Paraguai e do Chi-
le, principalmente, perceberam 
e “compraram” o que tínhamos 
a oferecer. Santa Catarina tem 
se acordado, ainda não de uma 
forma muito organizada, para o 

potencial do fluxo turístico para 
o interior a partir do litoral. Os 
investimentos que temos tido nas 
diversas vinícolas, nas pousadas 
e em equipamentos, já ultrapas-
sam a Serra catarinense. Esse 
processo vai se acelerar.

[PE] - O que permitirá a celerida-
de dessa interiorização?
Eduardo Loch - Logística. In-
fraestrutura. Hoje, o principal 
fluxo turístico interno do Brasil 
está direcionado para o Nordeste, 
fortemente baseado no transpor-
te aéreo. Mas também está dire-
cionado para a Serra gaúcha e 
esse caminho, em grande parte, 
se dá por operadoras com força 
de venda de turismo rodoviá-
rio. Rio de Janeiro, São Paulo, 
Espírito Santo são os principais 
emissores. A nova ligação rodo-
viária entre a Serra catarinense e 
a Serra gaúcha, a rota Caminhos 
da Neve, vai diminuir em mais de 
100 quilômetros a distância entre 
Gramado (RS) e Florianópolis. 
É este fluxo, que vai passar por 
Santa Catarina, vai causar um 
boom, vai ser uma explosão. E vai 
exigir investimentos privados na 
região para dar conta da deman-
da. As cidades da região serão 
transformadas em grandes polos 
turísticos. Vamos consolidando, 
assim, o que dizia o nosso Sérgio 
Murad (criador do Parque Beto 
Carrero, falecido em 2008): San-
ta Catarina é um grande parque 
temático.

[PE] - Formação, qualificação e 
capacitação de recursos humanos 
serão exigências para o setor?
Eduardo Loch - Sim, e, voltando 
a falar da ABAV Expo Interna-
cional de Turismo, teremos um 
espaço chamado Vila do Saber, 

já com quase 2.500 inscritos. Ali 
serão realizadas palestras du-
rante toda a feira. Essa é uma 
preocupação permanente do Sis-
tema ABAV. E aprendemos a vi-
ver dentro do nosso universo, da 
nossa própria força de venda. As 
companhias aéreas, por exemplo, 
precisam de nós.  A comercializa-
ção de passagens das companhias 
aéreas nacionais vem em mais de 
60% das agências de viagens. O 
atendimento das grandes empre-
sas, dos grandes players brasilei-
ros, ocorre por meio das agências 
de viagens. Nós vivemos para 
nutrir o sistema turístico nacio-
nal. Por isso os recursos huma-
nos precisam estar em frequente 
aprimoramento.

[PE] - Para finalizar, como o Tu-
rismo de Santa Catarina está pas-
sando pela crise?
Eduardo Loch - A crise é uma 
oportunidade para o turismo de  
Santa Catarina. Mesmo com a 
falta de investimentos na promo-
ção, o turista está vindo. A Classe 
B está deixando de ir ao exterior 
e mesmo a classe A está fazendo 
mais viagens nacionais ao invés 
de fazer algumas internacionais. 
E nosso estado está entre os des-
tinos. A nossa preocupação é com 
o pós-crise: o que estamos fazen-
do e o que vamos fazer para não 
ter uma queda no fluxo após a 
crise? Não só Santa Catarina, 
mas Brasil como um todo. A si-
tuação cambial favoreceu o tu-
rismo, o que exige um olhar mais 
sério, mais focado nos Estados 
Unidos, Ásia e África como polos 
emissores. Deveríamos estar in-
vestindo para atrair e ter tempo 
de consolidar esses mercados e 
garantir o pós-crise, que acredito 
que chegará em 2020.  

“A crise é uma oportunidade 
para o turismo de SC”
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