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Único país a participar de todas as edições do
maior campeonato de futebol do mundo, o Brasil
é também o que mais ganhou títulos e aqui esse
esporte é uma paixão nacional. De que forma essa
relação mais próxima entre os brasileiros
e o futebol tende a incentivar os negócios
relacionados à Copa no Brasil?
A paixão do brasileiro pelo futebol uniu ainda mais o País
em torno dos preparativos que devem ser feitos desde já
e dos investimentos a serem feitos nos próximos anos. É
preciso ter em mente que os grandes eventos esportivos
são, hoje, espetáculos transmitidos para o mundo todo.
Essa cobertura, além de atrair um grande número de
espectadores, também permite mostrar muito sobre o
Brasil, como cultura, natureza, serviços, infraestrutura
e avanços tecnológicos. É como se tivéssemos pelo
menos quatro anos de uma campanha publicitária global
que jamais caberia no orçamento do governo brasileiro.
Contribuirá, certamente, para atrair mais investidores
estrangeiros ao Brasil. Claro que não vamos perder essa
oportunidade.

Nos últimos anos, a Embratur tem feito um trabalho
grande para desvincular a imagem do País do trio
carnaval, praia e futebol. Como esses conceitos
serão trabalhados pelo marketing do ministério?
Todo o trabalho de promoção do Brasil como destino
turístico global é feito com uma estratégia traduzida pelo
"Plano Aquarela - Marketing Turístico Internacional". A
adoção desse plano, em 2004, aumentou o fluxo turístico e



pulverizou os destinos brasileiros para além dos tradicionais
roteiros de sol e praia, além de ter diversificado a imagem
do País no exterior. O Brasil não é mais conhecido somente
pelo samba ou pela caipirinha. A mudança é fruto da
combinação de urna série de fatores, que inclui o excelente
trabalho que vem sendo feito pela Embratur, tanto para a
promoção do Brasil no exterior quanto para a captação de
turistas estrangeiros.

Alguns países, como a Espanha, conseguiram
utilizar essas grandes festas do esporte para criar
uma imagem de marca específica para a região,
como ocorreu com Barcelona. De acordo com
um estudo feito pelo Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada), a cidade espanhola jamais
teria a imagem e a pujança
econômica que tem hoje sem os
Jogos Olímpicos de 1992. Que
imagem do Brasil o Ministério do
Turismo espera transmitir para o
mundo?
O país amadureceu muito nos
últimos anos e ganhou a confiança
do mercado internacional. A escolha
do Brasil para receber a Copa do
Mundo, e do Rio de Janeiro para
sediar as Olimpíadas, demonstra
a nova posição que ocupamos
hoje no mundo. Não somos mais
o país do futuro, mas do presente.
É essa a imagem que já estamos
transmitindo ao mundo e que será
ampliada nos próximos anos, com a
realização desses grandes eventos
esportivos. A imagem de um Brasil
que está além das belas paisagens,
do samba e da caipirinha. Somos o
país do biocombustível, da exploração do petróleo, da
produção de aviões, de conhecimento e de tecnologia
de ponta e, principalmente, o Brasil do desenvolvimento
com mais justiça social, onde milhões de famílias
passaram a usufruir dos benefícios do crescimento
econômico, podendo incluir o turismo na cesta de
consumo. A pesquisa Hábitos de Consumo do Turismo
do Brasileiro, feita pelo Instituto Vox Populi a pedido do
Ministério do Turismo, mostra que, entre 2007 e 2009,
houve um aumento de 59% entre as viagens feitas pelos
brasileiros das classes C e D, o que é uma ótima notícia
para o Brasil.

O que irá representar a Copa de 2014 e os Jogos
Olímpicos de 2016 para o turismo brasileiro?
A Copa do Mundo e as Olimpíadas são uma oportunidade
inigualável para qualquer país do mundo, inclusive
porque os dois eventos aceleram investimentos que talvez
demorassem muito para sair do papel. Nos próximos
anos, governo e iniciativa privada farão uma séne de
investimentos em aeroportos, rodovias, ferrovias, metrôs,
sistemas de energia e telecomunicações, qualificação
profissional, acessibilidade e mobilidade urbana para
preparar o país. Muitos empregos serão gerados,
profissionais serão qualificados, haverá ganhos em
infraestrutura e na integração do Brasil. Nossos destinos
turísticos serão ainda melhor preparados para o receptivo
turístico. No caso da Copa, que se realiza em 12 cidades,



também será uma grande oportunidade para destinos
ainda pouco conhecidos ganharem visibilidade em
escala global. Pela exposição natural que o Brasil está
tendo podemos mostrar ao mundo que também temos a
estrutura necessária para nos consolidarmos como um
dos principais destinos de eventos internacionais.

único ano. Quais as expectativas do Ministério do
Turismo em relação à Copa no Brasil?
A Copa do Mundo deve trazer ao Brasil pelo menos 600
mil estrangeiros, considerando apenas os 30 dias de jogos.
O fluxo turístico nas Olimpíadas deve aumentar entre 10%
e 15% em relação ao ano anterior, o que é um patamar
bastante satisfatóno, tendo em
vista que a média de crescimento
do turismo mundial gira em tomo
de 4% ao ano.

Qual o trabalho feito pelo
Ministério do Turismo para
promover a infiraestrutura
necessária para que as
cidades-sede realizem esse
megaevento esportivo?
Desde 2003, quando foi criado
pelo presidente Lula, o Ministério
do Turismo destina boa parte
de seus recursos orçamentános
para promover melhorias na
infraestrutura dos nossos destinos.
Nos últimos seis anos, investimos
mais de R$ 4 bilhões em obras,
como a construção de pontes e
rodovias, urbanização de orlas,
saneamento básico e conservação
de patrimônio histórico. Nos
próximos anos vamos abrir novas frentes nas 12 cidades-
sede da Copa, com a certeza de que esses investimentos
também terão reflexos imediatos na geração de riquezas e
na melhoria da qualidade de vida nos municípios próximos
e nas regiões em que essas cidades estão inseridas. Além
dos recursos do nosso orçamento, temos US$ l bilhão do
Programa de Desenvolvimento do Turismo, que tem hoje
23 propostas de financiamento em diferentes estágios
de preparação. Além disso, firmamos recentemente
um acordo com a Cooperação Andina de Fomento, de

modo que as sedes da Copa contem com outra linha de
financiamento para infraestrutura turística.

Na sua opinião, os problemas que o Rio de Janeiro
enfrenta com o tráfico e a violência podem
influenciar de maneira negativa os negócios
relacionados ao turismo nacional?
Ser escolhido para sediar os Jogos Olímpicos não significa
acabar com todos os problemas brasileiros de uma hora
para a outra. Assim como nós, no Turismo, estamos
empenhados na estruturação de produtos e serviços
turísticos competitivos para oferecer a quem vier assistir
aos Jogos, as autoridades da área de Segurança Pública
também estão fazendo o seu trabalho. O Brasil é um dos
destinos mais seguros e promissores para se investir
atualmente. Temos maturidade política, estabilidade

econômica e resultados cada vez
mais positivos nos indicadores
sociais. A Copa e as Olimpíadas
ampliam as oportunidades de
investimentos no Brasil, pois
temos que preparar as cidades
e os serviços oferecidos para
receber bem, e com qualidade,
torcedores, jornalistas, jogadores
e equipes técnicas.

Lançado pelo Ministério
do Turismo, com foco na
Copa do Mundo de 2014, o
projeto "Olá, Turista!" é uma
iniciativa que oferece cursos
gratuitos de inglês e espanhol
para os profissionais do
turismo, visando promover
um atendimento de qualidade
aos estrangeiros que virão
ao Brasil para o Mundial. O
Ministério pretende lançar

outros projetos para a Copa e a Olimpíada nos
próximos meses?
A qualificação profissional também está no foco do
Ministéno do Turismo desde que ele foi criado, tanto que
hoje temos 76 projetos em andamento nessa área. Estamos
investindo R$ 13,9 milhões somente no "Olá, Turista!", que
é desenvolvido em parceria com a Fundação Roberto
Marinho. O programa já chegou ao Rio de Janeiro, Salvador,
Manaus e Fortaleza. No dia 13 de novembro chegará a
São Paulo e, assim, paulatinamente, irá sendo ampliado



às demais cidades que sediarão as partidas. Além disso,
continuamos a promover os cursos do "Programa Próximo
Passo", que se destina aos beneficiários do "Bolsa Família",
Vamos investir R$ 26 milhões nos cursos de turismo que
fazem parte do programa. A meta para a primeira etapa
é qualificar 26 mil pessoas e inserir aproximadamente 8
mil profissionais no mercado de trabalho. Somando os
investimentos, aplicaremos R$ 440 milhões até 2014 em
ações para promover a certificação e a reciclagem de
conhecimento de 310 mil profissionais da cadeia turística.

Diante da confirmação do Brasil como país-sede da
Copa do Mundo de 2014, o Ministério do Turismo,
em parceria com Embratur, Sebrae e Braztoa,

realizou um estudo para identificar as melhores
práticas já realizadas por outros países em termos
de ações turísticas de excelência. Com base nesse
levantamento, como foi desenvolvido o projeto de
excelência do turismo nacional?
Os projetos para o turismo brasileiro são definidos pelo
Plano Nacional do Turismo (PNT), que é quadrianual e
acompanha o Plano Plurianual de qualquer governo. Entre
os objetivos estabelecidos no "PNT 2007/2010 — Uma
Viagem de Inclusão" está a estruturação de 65 destinos
turísticos de modo a dar-lhes um padrão de qualidade de
excelência até 2010, Em 2008, apresentamos os resultados
do Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores
do Desenvolvimento Turístico Regional. Desenvolvida
em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e o Sebrae,
essa pesquisa traçou um diagnóstico da realidade desses
municípios e apontou o grau de desenvolvimento e o nível de
preparação deles para o turismo. Este ano os pesquisadores
da FGV voltaram a campo para reavaliar os 65 destinos e
compor o segundo diagnóstico sobre o turismo nesses
municípios. Com esse levantamento pretendemos elaborar
um plano de intervenção conjunta entre os governos
federal, estadual e municipal para que esses destinos sejam
referência turística no Brasil e no exterior.

Qual será o papel e o investimento da Empresa
Brasileira de Turismo (Embratur) na promoção
do turismo nacional durante a Copa e os Jogos
Olímpicos?
O marketing turístico dentro do Brasil será realizado pelo
Ministério do Turismo. A Embratur tem como tarefa a
promoção internacional do Brasil, utilizando como base
o Plano Aquarela. A próxima versão deve ser lançada até
o final do ano e, além da Copa, incluirá as Olimpíadas.
O plano está em fase de finalização: as pesquisas
qualitativas com os turistas internacionais já foram feitas,
bem como as reuniões com o trade nacional, os Estados
e as 12 cidades-sede da Copa, O Ministério do Turismo
continuará fomentando o turismo doméstico, seja por
meio de campanhas publicitárias, como a que lançamos
agora no dia 8 de novembro, seja por meio de ações e
programas que têm como objetivo democratizar o acesso
dos brasileiros ao turismo, seja por meio de crédito das
instituições públicas financeiras, a exemplo do Grito
Setorial Turismo, destinado às empresas do setor, e do
Caixa Fácil, para que os brasileiros possam financiar as
viagens.
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