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América Móvil vai explorar rede 3gno Brasil
A América Móvil, que controla a Claro no Brasil, disse que vai explo-
rar as redes 3G no País. O objetivo do grupo é investir nessa tecnolo-
gia nas principais cidades da América Latina em que o grupo atua.

tamViagens será a operadora receptiva do Pan 2007

A operadora foi escolhida pelo Comitê Organizador dos Jogos
Pan-americanos Rio 2007 (CO-RIO) para comercializar pacotes turís-
ticos para os jogos. Nove empresas retiraram o edital de seleção.

Liminar suspende lei Cidade Limpa em São Paulo
Uma liminar concedida ao Sindicato das Empresas de Publicidade
Exterior (Sepex) deu direito de exploração publicitária a 70 empresas
filiadas à Sepex, segundo informações do site Meio & Mensagem.

FEIRAS & EVENTOS

N O R D E ST E

Feira de turismo deve gerar
us$ 135 milhões em negócios
Região Nordeste quer
incrementar em até 14%
o setor no próximo ano;
turismo responde por
um movimento total de
US$ 4,316 bilhões, no
País, e se fortalece

Já publicamos 1.224 reportagens sobre

TURISMO DE NEGÓCIOS
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br
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Mesmo em meio à crise aérea no
País, o Nordeste segue otimista e
com a previsão de incrementar
em até 14% a área no próximo
ano,devidoa captaçãodeturistas
estrangeiros e eventos interna-
cionais. Para alcançar essa meta,
a região acaba de virar palco de
um dos principais encontros de
negócios voltados ao turismo e
eventos do País: a 16ª edição da
Brazil National Tourism Mart
(BNTM), que acontece de 21 a 24
de março no Centro de Conven-
ções de Pernambuco.

Realizado na cidade de Recife,
o encontro espera movimentar
negócios da ordem de US$ 135
milhões entre os 350 expositores
participantes — destinos turísti-
cos, redes hoteleiras e serviços de
lazer e entretenimento.

De acordo com Virgínio Lou-
reiro, presidente da Fundação de
Turismo Integrado do Nordeste
(CTI-NE), que organiza o evento,
a cada edição da BNTM estima-se

e os jornalistas para conhecer os
novos produtos lançados.

No roteiro de visitas, destaque
para as comunidades na zona
norte do Recife, onde a tradição
domaracatu,por exemplo,éoni-
presente —diariamente, ensaios
de grupos culturais enchem e
empolgam as ruas desses bairros
—,as praçaseos mercadospúbli-
cos, o Instituto Cultural Ricardo
Brennand, as rotas de mergulho
emnaufrágios, osgalpões deblo-
cos e agremiações de frevo, entre
outros belos pontos turísticos
ainda pouco explorados pelos
operadores internacionais.

camila abud

k A repórter viajou a convite da Fundação Co-
missão Integrada de Turismo do Nordeste

um crescimento de 8% a 10% no
turismo da região. Para o estado
anfitrião, o número pode alcan-
çar os 14% com a edição deste
ano. “Trata-se também de um
evento de forte fidelização, uma
vez que, no ano passado, dos 288
buyers [compradores] inscritos
pelo menos a metade já havia
participado de outras edições —
prova de que os empresários es-
trangeiros acreditam no turismo
brasileiro. Deveremos superar o
volume de negócios de 2006, que
girou em torno de US$ 128 mi-
lhões”, estima o presidente da
CTI-NE.

Importância
Área determinante para a econo-
mia nacional, o turismo responde
por uma movimentação de US$
4,316 bilhões e se fortalece como
umadasmetas prioritáriasparao
País, que recebe aproximada-
mente 5,4 milhões de turistas es-
trangeiros por ano.

Para atingir o objetivo de do-
brar os números, expectativa do
Plano Nacional de Turismo, do
governo federal, a BNTM espera
ser uma das oportunidades de
crescimento do setor, uma vez
que das 300 operadoras espera-
das para o evento, de vinte e qua-
tro países, 60%são europeus, 25%
da Américado Sul e 15%da Amé-
rica do Norte.

A Argentinaé o paíscom maior

número de empresários partici-
pantes (26 operadores), seguido
por Espanha e Peru (14 cada),
Portugal (13), Itália (12), Estados
Unidos (11) e Alemanha (10).

“A exemplo da experiência de
2006, receberemos também cer-
ca de 20 operadores buyers do
Brasil porque é muito importante
abrirmos espaço parao nosso tu-
rismo doméstico, o responsável
pela maior emissão turística para
a Região Nordeste”, explica Lou-
reiro.

Novos negócios
Para aumentar a concretização
de novos negócios, a BNTM 2007
conta com 286 empresas sup -
pliers (vendedores), distribuídos
em 206 estandes.

“Cerca de 70% representam o
Nordeste brasileiro e 30% são de
outras cidades brasileiras turísti-
cas. Teremos proporcionalmente
1,2 buyer para cada supplier [for -
necedor], o que nos assegura
mais agendamentos entreos par-
ticipantes da feira e, conseqüen-
temente, maior volume de ven-
das de pacotes turísticos”, acres-
centa Loureiro.

Divulgação
Com investimentos de R$ 1,5 mi-
lhão, a BNTM promete, por meio
de uma parceria entre a Secretaria
deTurismo daPrefeitura doReci-
fe e a CTI-NE, levar os operadores

k PRESENÇA NACIONAL

«A exemplo da
experiência de 2006,
receberemos também
cerca de 20 operadores
‘buyers’ [compradores]
do Brasil»
VIRGÍNIO LOUREIRO
PRESIDENTE DA CTI-NE

IDIOMAS

s.o.s Educação
Profissional anuncia a
compra da Real Time

são paulo

A S.O.S Educação Profissional,
nova identidade da S.O.S Com-
putadores, anunciou a compra
da rede de escolas de idiomas
Real Time (www.realtimeen-
glish.com.br). A marca, agora
incorporada à administração
da empresa, jáatua no mercado
brasileiro há 10 anos e está pre-
sente em 10 estados, especial-
mente em São Paulo, onde se
concentra a maioria de suas 50
escolas.

O novo passo faz parte da
proposta da S.O.S Educação
Profissional de investir forte-
mente em educação profissio-
nal.

Nesta nova fase, as escolas
Real Time continuarão a ser re-
presentadas pela bandeira da
própria rede, e conservarão a
mesma metodologia de ensino,
porém agora sob a administra-
ção da S.O.S Educação Profis-
sional.

Entre as principais mudan-
ças na gestão de negócios está a
migração da rede de licenciados
paraa redede franqueados,que
seguirá o modelo da nova dire-
ção e disponibilizará todos os
serviços que a franqueadora
S.O.S Educação Profissional
oferece a seus franqueados.

“Estamos caminhando a
passos rápidos paraatingir nos-
sos objetivos para 2007”, afirma

Palmiro Ramos Filippini Jr., di-
retor executivo da empresa.

“Nosso foco é educação pro-
fissional, e a aquisição da rede
Real Time reflete nossa disposi-
ção de atender aos anseios de
jovens e adultos em relação ao
mercado profissional. Estamos
investindo pesado e apostando
no desenvolvimento de nosso
negócio”, complementa o exe-
cutivo.

Além da gestão diferenciada,
aapresentação dasunidadesda
rede Real Time em breve passa-
rá por uma reestruturação vi-
sual.

A marca Real Time também
será visualmenterenovada para
se adequar aos valores da S.O.S.
“Mudar é sempre um desafio,
entretanto, estamos prepara-
dos para ampliar nossa partici-
pação no mercado”, completa
Filippini Jr.

panoramabrasil

k DISPOSIÇÃO

«Nosso foco é
educação profissional,
e a aquisição da rede
Real Time reflete
nossa disposição de
seguir esse caminho»
PALMIRO R. FILIPPINI JR.
DIRETOR EXECUTIVO DA S.O.S
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Tecnologia deve crescer 14,5%
são paulo // O mercado brasileiro de TI deve fechar 2007
com receita de US$ 18,6 bilhões, registrando um cresci-
mento de 14,5% em relação ao ano passado. A projeção
foi anunciada pela IDC. Segundo a consultoria, no ano
passado US$ 16,2 bilhões foram investidos na área. A
maioria dos gastos vieram de serviços, segmento que já
representa 40% do total de investimentos.

panoramabrasil
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Grandes do setor imobiliário
crescem 9,7%, registra estudo
As maiores empresas do setor, que atuam
principalmente nos grandes centros urbanos,
cresceram acima da média, que foi de 2,1%

são paulo

Um estudoelaborado pelaSerasa
com mais de 41 mil demonstrati-
vos financeiros de empresas tan-
to de capital aberto como fecha-
do revela uma aceleração no rit-
mo de crescimento do setor imo-
biliário no ano passado.

Em 2006, o setor imobiliário foi

beneficiadopelo aumentodovo-
lume de crédito em conjunto
com as medidas de incentivo
adotadas pelo Governo Federal,
que acarretaramum crescimento
de 2,1% nas vendas das incorpo-
radoras em geral. Quando, po-
rém, analisamos as maiores em-
presas do setor, que têm atuação

enfocada nos grandes centros do
País, o crescimento foi de 9,7%.

As construtoras — que englo-
bam a construção civil pesada,
empreiteiras, e a construção civil
leve, incorporadoras — obtive-
ram um crescimento de 6,9% no
faturamento líquido de 2006 so-
bre 2005.

Segundo os analistas da Sera-
sa, as condições macroeconômi-
cas do País estão mais consisten-
tes, o que estimula o desempe-
nho do setor da construção civil
leve, poishá aumentoda disponi-

bilidade de recursos para a con-
tratação de financiamentos imo-
biliários pelo Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo (SB-
PE), que opera com recursos das
cadernetas de poupança e pro-
porciona ao tomador mais segu-
rança em assumir dívidas de lon-
go prazo.

As empreiteiras, que têm seu
faturamento influenciado por
contratos do setor público, tive-
ram que redirecionar suas obras e
cresceram 7,8% no ano passado.

panoramabrasil
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