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El 2013, 9,6 milions de turistes brasilers van viatjar a l’exterior. 
D’aquests, 2,5 milions van viatjar a països de Sud-amèrica 
i 7,1 milions ho van fer a països més distants. En total, l’any 
2013 van arribar a Europa 3,8 milions de turistes brasilers, 
una xifra que representa un 53,9% del mercat emissor total 
de llarga distància del Brasil.

El 2014, l’Estat espanyol va rebre 441.017 turistes brasilers, 
un 12% més que el 2013, dels quals 155.800 van viatjar a 
Catalunya, una xifra que representa un increment del 9,6% 
en relació al 2013 i un 35% del total de turistes brasilers que 
visiten l’Estat espanyol. 

Quasi el 80% dels clients 
brasilers que arriben a l’Estat 
espanyol visiten Barcelona  
i Madrid.

És important, però, destacar que molts ciutadans brasilers 
entren amb passaport espanyol a l’Estat espanyol, a causa 
de la seva descendència europea. Per aquesta raó, segons 
la revista Mercado & Eventos, la xifra real del volum d’arriba-
des s’hauria d’incrementar aproximadament un 5%.

L’any 2014, la despesa total dels turistes brasilers a Cata-
lunya va ser de 336,8 milions d’euros, la qual cosa significa 
un increment del 32% en relació amb el 2013. La despesa 
mitjana diària per turista el 2014 va ser de 216 €, import que 
representa un decreixement del 9% en comparació amb el 
2013. Malgrat aquest decreixement, el Brasil és dels quatre 
mercats emissors que més gasta diàriament a Catalunya.

268,6

Sortides de brasilers per destinació internacional 
(octubre de 2014):
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La via aèria és la principal via d’accés a Espanya. L’accés per 
carretera, des d’altres països d’Europa, és minoritari encara 
que en els últims anys se n’ha observat un creixement.

La despesa principal dels brasilers correspon a l’allotjament; 
en el cas d’Espanya, el 2011 va ser del 80,1%. Els productes 
més consumits són l’allotjament i el transport aeri.

El Brasil és el mercat on-line més gran de Sud-amèrica, amb 
aproximadament uns 80 milions d’usuaris. La informació del 
viatge i la reserva es fan mitjançant Internet, encara que les 
opinions de familiars, amics i coneguts són molt importants, 
un factor determinant. La consulta de xarxes socials i blogs 
ha augmentat respecte a anys anteriors. 

També s’observa un fort creixement de les vendes on-line, 
tot i que la venda presencial encara continua sent la majo-
ritària.

En segon lloc, es consulten majoritàriament guies i agents 
de viatge, i en menor quantitat les revistes de viatges i els 
reportatges de la televisió.

Els brasilers tenen 20 dies 
de vacances l’any i els 
seus períodes de vacances 
normalment són al gener  
i al juliol, coincidint amb les 
vacances escolars d’hivern  
i estiu.

Els interessos dels turistes brasilers són molt diversos, atès 
que la majoria procedeixen de les classes socials més adi-
nerades; els interessa l’art, la cultura, la natura i l’aventura. 
En els viatges a l’exterior, el sol i platja no té gens de pes, ja 
que en poden gaudir al Brasil. 

En el cas d’Europa, la motivació principal són l’oci i les va-
cances, seguits dels negocis i la feina i, finalment, la visita a 
amics i familiars. La motivació principal a Catalunya continua 
sent l’oci i les vacances, mentre que el turisme de negocis, 
que anteriorment trobàvem en segon lloc, ha experimentat 
un lleu descens. 

El turista brasiler es caracteritza per immergir-se en la cultu-
ra i els costums dels països que visita, busca experiències 
úniques i prefereix qualitat en comptes de quantitat.

Estructura  
del mercat

Només el 28,4% 
dels turistes 
brasilers 
contracten un 
paquet turístic  
a l’hora de viatjar 
a Espanya 
El viatge organitzat va perdent pes a causa del volum de 
viatgers que es desplacen de forma independent i que 
només visiten les agències de viatges per tractar aspectes 
concrets i per aconseguir informació més especialitzada. A 
l’Estat espanyol, el consum de paquets turístics es redueix a 
un 16% pel que fa als turistes brasilers.

L’estructura del mercat turístic està representada principal-
ment per: 

*Agències de viatges: hi ha unes 11.000 agències a tot Brasil i 
l’ABAV n’és la principal associació (engloba 3.200 agències).

*Operadors turístics: la principal associació, amb 91 empre-
ses associades, és Braztoa i concentra quasi el 90% de les 
vendes del mercat turístic brasiler.

Productes

Les activitats contractades pels brasilers són les excursions 
i els viatges per l’interior del país, els paquets de spa, els 
circuits i les visites culturals dins de les ciutats, i finalment els 
creuers. S’observa un interès creixent pel turisme cultural i 
gastronòmic, el turisme de relax, el turisme d’esport i aven-
tura, i el de natura.
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