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Setor quer atrair visitantes da Índia, África, Hong Kong e Emirados Árabes 
Depois de arrecadar quase US$ 5 bilhões no ano passado, o turismo brasileiro abre as portas 
para receber visitantes da Índia, Áustria, Dubai, África do Sul e até Hong Kong. Trata-se de 
um novo mercado a ser explorado, onde o Rio aparece como principal destino no país para 
este público. 
 
Esse foi o mote da quarta edição do Destination Brazil Showcase, evento organizado pela 
Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e pela Associação Brasileira de Turismo Receptivo 
Internacional (Brazilian Incoming Travel Organization – Bito em inglês), que terminou ontem, 
no Centro, e contou com a presença de 228 operadores, oriundos de 32 países. 
 
O objetivo do evento é estimular mercados maduros como Estados Unidos e Europa, mas 
também apresentar o Brasil para os países emergentes. – destacou José Luiz Viana da Cunha, 
diretor do departamento de Turismo de Lazer e Incentivo da Embratur. 
 
Para Cunha, a visibilidade brasileira tem aumentado no exterior, e nas viagens de promoção e 
divulgação, a Embratur "procura sempre ressaltar o aspecto político-econômico do país, e isto 
tem incrementado os negócios", relatou. 
 
Permanência de 14 dias 
Hoje, o turismo é o quarto item da pauta de exportações brasileira. O Rio responde por 36% 
do volume total em números de 2007. 
 
Outro fator que ajuda a incrementar a indústria é o tempo de permanência de estrangeiros no 
Brasil, que dobrou. Os turistas ficam em torno de 14 dias e, com isso, gastam mais. Em 
média, US$ 198 por dia. 
 
Para o presidente da Bito, Roberto Dultra, o Estado tende a se beneficiar mais depois das 
negociações em Brasília para criação de novos vôos internacionais oriundos dos países 
emergentes. 
 
A South African Airlines é uma das interessadas no Brasil. A companhia vai oferecer vôos 
diretos da África–Brasil, mas também de Hong Kong para cá, com escala na África – explicou 
Dultra. 
 
O executivo também cita a China, que estuda com o governo brasileiro a proposta de criar 
vôos diretos de lá para cá. 
 
Sunil Menon, executivo da South African Airlines na Índia, também reforçou a parceria com o 
Brasil. A empresa deve ofertar mais vôos, saindo da África, Índia e Dubai. 
 
Destinos pouco explorados 
Os organizadores do evento montaram caravanas de 10 a 15 pessoas, que circularam durante 
quatro dias para conhecer os destinos brasileiros pouco explorados, em geral só visitados pelo 
mercado doméstico. Os estrangeiros estiveram em Belém e Marajó, Serras Gaúchas, Porto 
Seguro, e, por fim, fizeram um tour na Cidade Maravilhosa. 
 
Na caravana coordenada por Enzo Avezum, diretor de Novos Mercados da Embratur, 10 
operadores indianos passearam por Salvador, Porto Seguro, e aportaram na cidade na sexta-
feira passada. 
 
Eles visitaram de Cristo Redentor à quadra da Mangueira. Ficaram impressionados com a infra-
estrutura da cidade e garantiram que vão promover o Rio como destino preferencial – 
informou Enzo, da Embratur. 
 



Para Rajesh Sethi, da Carnation Travel, a receptividade dos brasileiros impressionou, e a 
cidade tem uma infra-estrutura muito boa. Tirando o fato de a alimentação ser um 
impedimento – os indianos são vegetarianos – Sethi garante que o Brasil, a partir de agora, 
estará na rota deles, tendo o Rio como porta de entrada. 
 
Os brasileiros precisam apenas ajustar a gastronomia para o cardápio indiano, oferecer mais 
variedade dos nossos pratos – disse. 
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