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l a última década, a atividade turística no Brasil evoluiu de forma significativa. Foi
um salto em termos quantitativos, mas qualitativamente o setor ainda caminha com

I passos irregulares. O "Brasil turístico" movimenta uma parcela muito pequena do
mercado global, o que evidencia que o caminho diante dele ainda é longo. E, para garantir
sua competitividade, o turismo brasileiro precisa crescer de forma sustentável.

Mas com o respaldo do diagnóstico
apresentado pelo Plano Aquarela - o
planejamento estratégico de marketing
que direciona todas as ações promo-
cionais da Embratur, e que foi reali-
zado nos dezoito principais mercados
emissores de turistas para o Brasil
-, elaborado pela Chias Marketing, a
presidente da Embratur, Jeanine Pires,
acredita que a diversidade de produtos
oferecidos pelo País, complementada

pela identidade cultural do brasileiro, é
que faz diferença na hora de conquistar
o mercado lá fora (ver box),

Para Richard Miller, vice-presidente
executivo do World Travel & Tourism
Council (WTTC), o Conselho Mundial de
Viagens e Turismo, em termos regionais
o Brasil se situa atrás do México, da Costa
Rica - os grandes destaques da América
Latina na área do turismo - do Chile e do
Peru. A participação do no mercado

turístico global em 2006 está estimada
em 1,09%. O setor deve crescer 4,3% ao
ano no País, ligeiramente acima da média
mundial, que é de 4,2%. Mas, apesar da
aparente estabilidade, a realidade é que há
países, como índia e China, aumentando
significativamente seu market share e
tirando pontos do Brasil.

De qualquer forma, a Organização
Mundial do Turismo (OMT) vislumbra
o Brasil como uma economia emergente



e geradora de fluxo de turismo nos
próximos 20 anos, O órgão prevê que
em 2020 o País atingirá 14 milhões de
chegadas internacionais, a se confirmar
a taxa de crescimento estimada de 5%
ao ano (com mais de 100 milhões de
visitantes, os EUA continuarão a ocupar a
liderança nas Américas), Por outro lado,
urna análise feita pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), citada no documento Tu-
rismo no Brasil 2007-2010, afirma que
o setor chegou à sua "maturidade econô-
mica, com a ampliação da participação no
mercado internacional e um crescimento
setorial acima das taxas de crescimento
geral da economia. Desta forma, natural-
mente, a tendência de crescimento deverá
ser mantida em taxas decrescentes até o
alinhamento com a economia do País",

12 bilhões de estrangeiros em 2010
O ministro do Turismo, Walfrido dos

Mares Guia, acredita na possibilidade de
12 milhões de turistas internacionais em
2010 e US$ 10 bilhões em receita. Mas
admite que o Brasil precisa ampliar seu
mercado: "Serão 850 milhões de turistas
viajando no mundo. Mesmo se alcan-
çarmos 6 milhões de turistas este ano, é
menos de 1% do mercado internacional",
diz. "E o Brasil tem potencial para muito
mais. Se 20 milhões de europeus vão
para Phuket, na Tailândia, que é mais
longe que São Paulo, eles podem vir para
o Rio, Salvador, Recife, Natal. Ou descer

no Delta do Parnaíba e ir até os Lençóis
Maranhenses", sugere. Para o ministro,
é preciso investir na divulgação do País:
"Temos de promover o Brasil. Sem esse
investimento o turista não chega, O Brasil
não é conhecido".

Se o turismo vende a materialização
dos sonhos, a satisfação do cliente tem
de vir em primeiro lugar para que o
sonho não vire pesadelo. O coorde-
nador do Núcleo de Estudos Avançados
em Turismo e Hotelaria da FGV,
Luiz Gustavo Barbosa, observa que a
competitividade do "Brasil turístico"
é influenciada também por variáveis
externas, como o transporte aéreo, que
incide numa perspectiva global, Mas a
competência econômica e financeira das
empresas e a atratividade dos produtos
turísticos também são importantes.
"Houve, de fato, avanço quanto à pro-
fissionalização das empresas e até de
recursos humanos, mas a partir de uma
base muito frágil", afirma. O presidente
da Associação Brasileira das Opera-
doras de Turismo (Braztoa), José Zu-
quim, reconhece que o atendimento ao
turista precisa melhorar: "O receptivo
ainda é o nosso calcanhar-de-aquiles.
A hora que o passageiro chega tem de
acontecer bem acontecida, Mas o Mi-
nistério do Turismo vem atuando com
muito sucesso para qualificar mão-de-
obra local, que é o valor do turismo
sustentável", opina.

Para Barbosa, apesar dos pro-
blemas o cenário que se vislumbra é
positivo. O turismo doméstico tende a
se ampliar, mesmo que as taxas cam-
biais estejam tentadoras ao brasileiro
que gosta de cruzar fronteiras. Se-
gundo ele, após um período de cresci-
mento a atividade deve apresentar es-
tabilidade em 2006 devido à retração
da Varig. "Mas a perspectiva é boa",
sustenta. "A fase mais delicada já
passou e, em princípio, a saúde finan-
ceira das empresas aéreas nacionais e
internacionais vai bem. Enquanto gar-
galo para o crescimento do turismo, o
transporte aéreo é uma variável mais
ou menos equacionada".

O ministro Mares Guia acrescenta
que o maior impacto da crise da Varig
foi sentido pelo turismo internacional,
"com reflexos no turismo receptivo".
Mas, com os investimentos em am-
pliação de frota e de malha aérea anun-
ciados pelas concorrentes, ele também
acredita que o mercado se acomode,
com o que concorda Zuquim: "O mer-
cado corporativo estava aquecido, com
empresários voando, e de repente os
assentos ficaram mais caros. Sobraram
poucos lugares para a atividade de lazer
e o operador médio ficou sem acesso
porque não tinha disponibilidade de
vôos e poder de compra de assentos.
A saída foram articulações em pool, e
então a competição e os preços melho-
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raram. Foi um momento crítico. Mas a
asfixia está diminuindo", assegura.

Com a crise da Varig, a TAM as-
sumiu a liderança do mercado domés-
tico e vem ampliando expressivamente
sua participação no mercado interna-
cional. A empresa aguarda ansiosa-
mente uma definição da Justiça sobre a
redistribuição da malha aérea que a an-
tiga Varig deixou de operar. Às vésperas
de assumir o comando do Sindicato
Nacional de Empresas Aéreas (SNEA),
o presidente da TAM, Marco Antônio
Bologna, defende uma modernização do
marco regulatório da aviação brasileira
(o Código Brasileiro de Aviação Civil
data de 1986) para que o setor aéreo
possa seguir crescendo.

Outro fator importante é que a com-
petitividade do turismo brasileiro passa
também por sua capacidade de captar
investimentos. A atividade precisa se

mostrar sólida, rentável e confiável
o suficiente para que os investidores
também se encantem pelo Brasil,
Segundo um estudo feito pela BSH
International, empresa de consulto-
ria baseada em São Paulo especializada
em gerenciamento de ativos hoteleiros,
para o Ministério do Turismo, o setor
de hotelaria conta, até 2008, com R$
3,5 bilhões em investimentos nacionais
e internacionais, totalizando 117 esta-
belecimentos (23 mil
apartamentos). Destes,
o Nordeste abocanhou
R$ 1,5 bilhão, sendo que
a Bahia garantiu metade
disso (R$ 737 milhões),
"O crescimento dos
investimentos é expres-
sivo. E o que convence
o investidor a direcionar
seus recursos para cá
é que a economia do
País apresenta uma ten-
dência de crescimento
e estabilidade. Mesmo
que haja uma pequena
valorização ou desvalorização cambial,
o Brasil continua atraente para o estran-
geiro", observa Barbosa, da FGV.

Redes internacionais de hotéis
No histórico de investimentos em

hotelaria destaca-se o grupo Accor,
que, ao trazer o Novotel, introduziu a
hotelaria de rede internacional no País.
Inaugurado em 1977, o Novotel São
Paulo Morambi foi o embrião de uma

malha de 129 estabelecimentos e 20 mil
apartamentos que hoje se espalham pelo
Brasil sob as bandeiras íbis, Formule l,
Sofitel, Novotel e Mercure. Recente-
mente, o grupo confirmou planos glo-
bais de abrir 200 mil novos quartos no
período 2006-2010, e as quatro maiores
promessas da economia mundial, os
chamados BRIC (Brasil, Rússia, índia
e China), terão 50% desses novos em-
preendimentos. No Brasil, os negócios

do grupo, que incluem
a Ticket Restaurante e
a GR, de alimentação
industrial, cresceram
15% em 2005, totali-
zando R$ 8,1 bilhões; a
expectativa é encerrar
2006 superando em
10% esse resultado. A
estratégia está voltada
para as marcas econô-
micas da Accor - os
Formule l e íbis -, além
da ampliação da carteira
de clientes da Ticket
Restaurante. Em 2005,

a Accor movimentou, em volume de
negócios, R$ 638,5 milhões, um cresci-
mento de 16,5% em relação a 2004.

Outro fetor que pode fezer diferença para
o sucesso do "Brasil turístico" é a sustentabi-
lidade. Sérgio Foguel, presidente emérito
do Instituto de Hospitalidade e ideali-
zador do Foram Mundial de Turismo
para Paz e Desenvolvimento Sustentável,
acredita que uma imagem consolidada
de sustentabilidade represente uma van-
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tagem competitiva para o
País: "A marca do Brasil
deveria ser o destaque
mundial em turismo
sustentável. Isso faria o
turismo brasileiro dar um
salto competitivo, com
uma mensagem não só
para o mundo, mas para circular inter-
namente", acredita. Criador de um mo-
vimento que busca difundir a mensagem
da necessidade de paz e sustentabilidade
através do turismo, Foguel afirma que
já se nota uma mudança qualitativa nos
fundamentos da atividade turística.
"Há empresas que começaram a apoiar
iniciativas sob o rótulo de responsabili-

dade social, percebendo
que a competitividade
ficará em risco se não
olharem para as suas
práticas no que diz res-
peito à sustentabilidade.
O visitante já não só
demanda essas práticas,

como também as ensina, principalmente
no ecoturismo", afirma ele.

Para Foguel, o passo seguinte é a prá-
tica dos princípios de sustentabilidade
se tornar parte do cotidiano. Zuquim.
da Braztoa, acredita que, nesse caso, a
iniciativa deve partir dos gestores do
destino. "Eles é que devem criar as regras
para a visitação de seu patrimônio, e o

governo tem de dar estímulo para que
isso ocorra", defende. Foguel acres-
centa que a saída estaria numa solução
integrada para o gerenciamento dos des-
tinos de forma organizada e sustentável
e cita o modelo das DMOs (Destination
Management Organization), que já
começa a dar frutos no Brasil. "En-
contramos associações desse tipo em
Búzios [no estado do Rio], no cluster
da Bahia - na Costa dos Coqueiros e na
região de Porto Seguro -, e na Grande
Recife, onde houve uma união entre
destinos de praias. Na Serra Gaúcha
e em Bonito [em Mato Grosso do Sul]
também há experiências interessantes
nesse sentido", afirma.



É na. Região Nordeste
que o crescimento do
turismo brasileiro se

mostra mais pujante. O
exemplo mais emblemático
para ilustrar a história re-
cente do turismo no Brasil
é o do Complexo de Sauípe,
na Bahia, cuja construção
começou em 1996. Em
1999, o canteiro tinha 5 mil
funcionários trabalhando a
pleno vapor para a inaugu-
ração, no ano seguinte.

O caminho para o investimento
nesse empreendimento - e em se-
guida em muitos outros - foi aberto
pelo Prodetur-Nordeste, programa de
financiamento para o setor público
do BID criado na gestão de Fernando
Henrique Cardoso que viabilizou obras
de infra-estrutura em toda a região por
intermédio do Banco do Nordeste. Em
sua primeira fase, o Prodetur destinou
US$ 670 milhões aos estados da região.
À segunda etapa do programa, que está
em curso, despejará outros US$ 400
milhões na região,

O raciocínio é lógico: com a infra-
estrutura (saneamento, acessos por
aeroportos e estradas) garantida pelo

poder público, a iniciativa privada
viria com a superestrutura. No caso
de Sauípe, a Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do
Brasil (Previ) aprovou e executou a
construção do complexo, sobre um
terreno da Odebrecht, no qual foram
investidos cerca de R$ 340 milhões.

O modelo de megaresort não
tardou a se multiplicar pelo litoral
brasileiro. A bandeira espanhola da
Iberostar já tremula na vizinha Praia
do Forte, onde foi erguido um novo
complexo turístico, O projeto engloba
três hotéis, com 1.670 unidades, e
deverá estar todo concluído em 2008,
ao custo de US$ 370 milhões em investi-

39



mentos próprios. O primeiro deles, com
406 unidades, já está funcionando.

Esperança e frustração
Com resorts num paraíso tropical

de frente para o mar, Sauípe surgiu
com a perspectiva de sucesso baseada
num crescente fluxo de visitantes inter-
nacionais. Mas, se a expectativa do me-
gaempreendimento gerou a esperança
de melhoria na vida da população local,
a realidade da implantação se mostrou
um pouco mais dura. Um estudo que
realizado pela jornalista Rosalina
Couto, pesquisadora da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), constatou que as
condições de vida precárias das comu-

nidades próximas, aliadas à ausência
de ensino básico, geraram uma grande
frustração, ao se constatar a dificul-
dade de adaptação da mão-de-obra
ao serviço no complexo, na lida com
os turistas, que requeria mão-de-obra
treinada e capacitada. Mas, não por
falta de treinamento, conta Rosalina:
"Como a comunidade é muito pobre e
tem dificuldade de acesso às fontes de
informação, os conhecimentos básicos
de higiene e saúde eram quase inexis-
tentes. Mas quando alguém da família
aprende esses conceitos no hotel, acaba
levando essas informações para casa,
praticando-os no dia-a-dia."

Segundo ela, os impactos sociais

também foram grandes, com aumento da
prostituição e da incidência de consumo
de drogas nas comunidades próximas.
"Mas há coisas boas. como o esforço por
parte do IH [Instituto de Hospitalidade,
entidade sediada em Salvador dedicada
ao desenvolvimento sustentável do
turismo no Brasil] para capacitação de
artesãs locais, que hoje mantêm uma
lojinha no complexo", conta.

Outra ação afirmativa que trouxe
bons resultados para o objetivo de
integrar a produção da comunidade
ao consumo do complexo foi o projeto
Berimbau. Trata-se de uma parceria
entre a Sauípe S.A., a Fundação Banco
do Brasil e a Previ, implantada em 2003
com o respaldo da Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e Desen-
volvimento (Unctad, na sigla em inglês),
visando à capacitação da população local
e à concessão de microcrédito para a pro-
dução de artesanato, sabonetes e artigos
têxteis para atender às exigências dos
hóspedes dos luxuosos hotéis do resort.
O projeto também ajudou na preser-
vação do meio ambiente, com a criação
de uma cooperativa de tratamento do
lixo orgânico produzido pelos hotéis.

O Berimbau foi escolhido pelo ITC
(International Trade Centre, ou Centro
de Comércio Internacional, da Unctad)
como piloto para a implantação, em
âmbito nacional, do Programa de Re-
dução da Pobreza por Meio da Expor-
tação (EPRP), fruto de uma parceira
entre o órgão e o Banco do Brasil.
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