
Sexta-feira, 16 de novembro de 2007.
Quantos brasileiros sabem que nesse dia
comemora-se o centenário do primeiro
vôo do Demoiselle (libélula, em francês), o
mais completo e importante avião criado
por Alberto Santos-Dumont? Pois este ano,
apesar da importância histórica da data,
não haverá tantos eventos pelo Brasil para
festejá-la - tal como ocorreu em 2006,
quando se comemorou o centenário do
primeiro vôo do 14-Bis. "Nós [brasilei-
ros] não somos educados para preservar
o patrimônio, a cultura, a história e seus
personagens", observa Mônica Castelo
Branco, diretora da Fundação Santos-

Dumont, instituição responsável pela
administração da Fazenda Cabangu,
onde o inventor brasileiro nasceu em
20 de julho de 1873.

A fazenda de 45 hectares, localizada
no município de Santos-Dumont, na
Zona da Mata de Minas Gerais, abriga
um museu com diversos objetos pessoais
do criador do avião e patrono da Força
Aérea Brasileira (FAB): são fotos, livros,
cartas, talheres usados por ele na França,
e uma réplica do 14-Bis. No entanto, esse
acervo desperta pouco interesse das
pessoas. O museu recebe, em média,
apenas 1.200 turistas por ano, ou 23 por



semana - a maioria estudantes e idosos.
"Muitas pessoas vêm à fazenda e não se dão
conta da importância deste lugar. Olham
rapidamente os documentos, a casa onde
nasceu Santos-Dumont, caminham em
volta do lago, e vão embora sem conhecer
a história do Pai da Aviação", comenta
Mônica, que mantém viva a esperança
de que, algum dia, o museu de Santos-
Dumont seja visitado por um número
bem mais expressivo de pessoas.

Mas isso exigirá investimentos
públicos e privados para melhorar

a infra-estrutura da cidade, além da
participação da comunidade local, e de
tempo e esforço para transformar a casa,
e os demais atrativos do município, em
produtos turísticos. Com isso, a cidade
poderia atrair até mesmo americanos, que
consideram os irmãos Wilbur e Orville
Wright os inventores do avião por conta
do vôo - cuja realização é questionada
por muitos, já que não foi testemunhada
por ninguém, e para o qual a aeronave foi
lançada ao ar por meio de uma catapulta,
ao contrário do 14-Bis, que decolou com

a força de seu próprio motor - que eles
teriam realizado com seu modelo Flyer,
em Kitty Hawk, na Carolina do Norte,
em dezembro de 1903.

Nos EUA, até tragédias
"Os americanos são muito bons de

marketing, a tal ponto que investem
para transformar tragédias em destinos
turísticos de grande visitação", diz o em-
presário Roberto Luciano Fagundes, há
42 anos na indústria do turismo como
proprietário de agência de viagens e
apart-hotéis. "Por exemplo, o local onde
havia as Torres Gêmeas, em Nova York,
e a recriação do trajeto percorrido por
John Kennedy, em Dallas, no dia 22 de
novembro de 1963, (Juando foi morto
com um tiro. Nesse último, o turista
acompanha cada momento desse fato
histórico, e inclusive olha pela mira do
rifle supostamente usado por Lee Oswald,
apontado como assassino do presidente
americano", conta.

Para Fagundes, o museu da Fazenda
Cabangu ilustra como as boas oportu-
nidades e o potencial turístico existente
em Minas Gerais não são aproveitados.
"Precisamos mudar esse comportamento
acanhado, principalmente em relação a
personagens e acontecimentos históricos.
Os visitantes têm interesse em conhecer
e participar da nossa história, das nossas
tradições culturais e do modo de viver da
nossa gente", argumenta. Se Santos-Du-
mont fosse americano, a centenária Fa-
zenda Cabangu seria, provavelmente, um
local muito \isitado, um destino turístico
concorrido, comenta Fagundes.

Em Três Corações, no Sul de Minas,
distante 250 km da terra natal do Pai
da Aviação, tem-se a nítida sensação
de que, novamente, o trem das opor-
tunidades turísticas passou, mas nin-
guém embarcou nele. A cidade, cuja
fundação remonta a 1760, foi uma das
poucas a receber a visita do imperador
Dom Pedro II e da Família Real, que
veio para a inauguração da Estrada de
Ferro Minas & Rio, ocorrida no dia 22 de
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junho de 1884. Foi também a primeira
cidade mineira a receber uma agência
do Banco do Brasil. Mais que tudo, no
entanto, Três Corações orgulha-se de ser
a terra natal de Pelé, o Rei do Futebol e
eleito, nos anos 1990, Atleta do Século.
Para homenagear o melhor jogador de
futebol do mundo após a conquista do
tricampeonato mundial de futebol pelo
Brasil, no México, em 1970, a cidade er-
gueu uma estátua, inaugurada em 1971.
No entanto, esses fatos marcantes ainda
não foram devidamente aproveitados pela
indústria do turismo local, que poderia
utilizar outras riquezas da cidade, como
o café, os queijos e a natureza, para
compor um roteiro fascinante, no qual
os turistas poderiam exercitar pelo menos
quatro sentidos: a visão, o olfato, o tato
e o paladar. Mas a iniciativa deve partir
da cidade - poder público e iniciativa
privada, com o aval da população.

Turistas ativos
Especialistas do setor afirmam que, atu-

almente, prevalece a procura pelo turismo
vivêncial, no qual o visitante participa das
atividades do lugar. "O turista contempla-

tivo de grandes excursões, que viajava por
várias cidades em pouco tempo, deu lugar
ao turista que se integra à paisagem, que
deseja conhecer a história da cidade e de
seus personagens. E, se possível, colocar a
mão na massa", enfatiza o hoteleiro Paulo
César Boêchat Lemos, presidente da Fede-
ração de Convention & Visiíors Bureaux
de Minas Geras (FC&VB-MG). A entidade
está em atividade desde 2004 e um de seus
desafios é estimular a criação de comentam
&visitors bureaux - a rigor, escritórios
de promoção e divulgação - municipais.
"Se os empresários do frade turístico e
o poder público estiverem organizados
é mais fácil viabilizar os projetos locais,
inclusive a obtenção de financiamentos
nos bancos de fomento para melhorar

a infra-estrutura dos estabelecimentos",
informa ele.

Para Boèchat, outro aspecto importante
a ser desenvolvido nas cidades mineiras
são as campanhas para que os habitantes
conheçam a história e os atrativos da
suas cidades e se orgulhem do lugar onde
vivem. "Sem isso, o morador não tem
motivos para promover a sua cidade. E
o marketing boca a boca é fundamental",
argumenta. Um exemplo de sucesso,
segundo ele, é a campanha publicitária
Eu Amo Belo Horizonte Radicalmente,
na qual vários moradores da capital
mineira declaram seu amor por ela. A
iniciativa, do Belo Horizonte Convention
& Visitors Bureau (BHC&VB), deu resul-
tados muito positivos, com a população
se apropriando do slogan para usá-lo
em outras campanhas. Por exemplo, a
Eu Amo o Galo Radicalmente, da torcida
do Clube Atlético Mineiro.

Em Varginha, também no Sul do
estado, o suposto aparecimento de um
ET, em janeiro de 1996, transformou a
cidade, um tradicional pólo cafeicultor,
na capital brasileira da ufologia. De re-
pente, desembarcaram no município
jornalistas e ufólogos de vários lugares
do planeta, que vieram conhecer onde
ocorreu o segundo fenômeno ufológico
mais importante da história (o primeiro
- e, naturalmente, o mais amplamente
divulgado e em cima do qual se ganha
muito dinheiro - é o Caso Roswell,
ocorrido em 2 de julho de 1947 no Novo
México, nos EUA). Varginha esteve na
mídia internacional e nela permaneceu
por alguns meses, mas toda a movi-



mentação à época não foi suficiente
para estimular o empresariado local a
identificar outras atividades para ganhar
dinheiro além da cafeicultura. Durante
um bom tempo o poder público despre-
zou a oportunidade turística que veio do
céu, "As pessoas ficavam envergonha-
das, principalmente quando surgiam
piadas e chacotas", lembra Henrique
Lemes, secretário de Desenvolvimento
Econômico da cidade.

De maldição a fonte de renda
Porém, em 2001, passado o trauma

provocado pela "invasão" de jornalistas
e ufólogos e pela exposição excessiva na
imprensa, a Prefeitura iniciou o trabalho
de conscientização para mostrar à popu-
lação que o ET, em vez de uma maldição,
poderia se transformar em fonte de renda
e empregos. De lá para cá, a administra-
ção municipal sempre associa a imagem
do ET às suas ações nas áreas de saúde,
esporte, educação, meio ambiente e cultura.

Os abrigos dos pontos de ônibus foram
construídos como réplicas de naves, e,
no centro da cidade, uma parceria entre
a Prefeitura, a Copasa (a companhia de
saneamento do estado) e a Philips resultou
na construção da Praça do ET, com direito
a nave iluminada e monumento. "Assim,
o ET deixou de ser vilão para se tornar
garoto-propaganda da cidade e mascote
do Varginha Esporte Clube", comemora
Lemes. A Prefeitura também instituiu o Dia
do ET, comemorado em 20 de janeiro. O
secretário admite a necessidade de outras
ações para que a cidade se torne defini-
tivamente um destino turístico. Entre os
projetos estão a construção do Memória do
ET, um portal com centro de informações
na entrada da cidade e um Congresso de
Ufologia, que está programado para 2008.
Falta, também, o ET saborear o saboroso
café que Varginha produz.

Embora a maior parte do empre-
sariado local relute em vestir a camisa
do mascote da cidade, há muita gente
que se beneficia das iniciativas promo-
vidas e apoiadas pelo poder público. O
Festival de Cinema de Varginha, cuja
sexta edição será realizada entre os dias
11 e 19 de outubro, já atrai cinéfilos de
vários lugares do País. O melhor filme

leva o ET de Ouro, e os vencedores das
demais categorias, entre elas de melhor
ator e melhor atriz, ganham a estatueta
do,ET de Prata. Já saíram de Varginha
com seus ETs os atores Maria Fernanda
Cândido, Marcos Palmeira, Lucélia San-
tos e Murilo Rosa, entre outros. "Com a
intensa programação cultural da cidade,
aos poucos o ET se integra ao cotidiano
dos moradores", observa Marcelo Nas-
cimento, criador do festival.

Aristides de La Plata Cury, consultor
da Federação Brasileira de Convention
& Visitors Bureaux (FBC&VB), destaca
a importância dessas entidades como
aglutinadoras de forças para atuar no
desenvolvimento socioeconômico de
cidades e regiões a partir do turismo,
independentemente do segmento - de
negócios, de eventos ou de lazer. Segundo
Cury, não há fórmula mágica, mas a
receita é simples. "Cada lugar tem de
identificar sua vocação [para o turismo]
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e, com a participação da população, do
poder público e da iniciativa privada,
trabalhar para incrementar a economia
local. Quando isso ocorre, todos ga-
nham", diz o consultor, que é ex-diretor
de Marketing da Embratur. Cury salienta
ser fundamental que todos os atores dessa
parceria trabalhem para a manutenção e
a preservação do atrativo. Segundo ele,
tem crescido no Brasil essa consciência
do crescimento sustentável do turismo,
com visão de longo prazo, ou seja, de
preservar o atrativo turístico, oferecer
serviços de qualidade e receber bem o
visitante. Afinal, a indústria do turismo
mobiliza numerosos segmentos da eco-
nomia e, segundo a Organização Mundial
de Turismo (OMT), deve movimentar
ÜS$ 2 trilhões em 2020.

Falta infra-estrutura
No plano estadual, o superintendente

de Promoção e Marketing da Secretaria
de Turismo de Minas Gerais (Setur),
José Cordeiro de Freitas Neto, reconhece
que o município de Santos-Dumont tem

atrativos, como a Fazenda Cabangu, e
potencialidades ainda inexploradas. En-
tretanto, segundo ele, a cidade carece de
infra-estrutura adequada (acesso, hotéis,
restaurantes, sinalização) para se constituir
em destino turístico capaz de despertar
interesse dos visitantes mais exigentes,
tanto do Brasil como do exterior. "Não
podemos oferecer ao mercado destinos
turísticos que não sejam competitivos",
afirma. Para ele, em Minas Gerais os
destinos competitivos são as cidades
históricas: Ouro Preto, Congonhas, Tira-
dentes, Diamantina, Sabará, Araxá, São
João dei Rey. (Apenas a título de registro,
a origem das cidades de Santos-Dumont,
Três Corações e Varginha remonta ao
Século XVIII.)

Enquanto os americanos ampliam seu
arsenal para difundir o nome dos Irmãos
Wright, as ações de marketing para levar
o nome de Santos-Dumont para outros
países, especialmente os Estados Unidos,
são executadas por um pequeno grupo de
aficionados por aviação e admiradores do
inventor brasileiro. É assim com o médico

veterinário Marcílio Magalhães Vaz de
Oliveira, há 30 anos na Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab) em Belo
Horizonte. Em 1997, durante uma viagem
de trabalho à capital dos Estados Unidos,
ele aproveitou para visitar o Museu Aero-
espacial local, uma das mais respeitadas
instituições dedicadas à história da aviação
do mundo. Para sua surpresa, achou no
museu apenas uma pequena placa com
a foto de Santos-Dumont e um pequeno
texto. "Diante daquela homenagem, assim,
num canto, procurei o diretor do museu
para externar minha insatisfação e falar
da importância de Santos-Dumont para
o desenvolvimento da aviação, e dizer
que ele merecia um lugar de destaque",
conta Magalhães.

O empresário e piloto paulista Fer-
nando Arruda Botelho também divide o
tempo entre as atividades profissionais
como engenheiro e o trabalho de divul-
gador do nome de Santos-Dumont e de
seus inventos no Brasil e no exterior. Ele é
proprietário de seis réplicas do Deiwiseüe.
No ano passado, uma delas ficou exposta
no Museu Aeroespacial de Washington
- o da plaqueta sobre o Pai da Aviação
-, e em setembro de 2006 realizou uma
ação de marketing no melhor estilo
americano, e bem na cidade de Dayton,
em Ohio, terra natal dos Irmãos Wright.
"O Demoiselle e o Flyer voaram juntos,
100 anos depois de o 14-81$ sair do chão
em Paris", comemora o empresário, que
dirige o Instituto Arruda Botelho (IAB).
Com a iniciativa, idéia de uma sobrinha-
bisneta dos Wright, Amanda Wright
Lane, tem aumentado o marketing de
Santos-Dumont nos Estados Unidos.
Na Europa, em novembro o Demoiselle
fará a travessia do Canal da Mancha. E
no ano que vem, em Lê Mans, as réplicas
do Demoiselle e do Flyer, dos Irmãos
Wright, voarão juntas novamente, du-
rante as comemorações do centenário
do primeiro vôo em que testemunhas
assistiram à decolagem do Flyer com
seu próprio motor, que aconteceu nessa
cidade francesa em agosto de 1908.
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