
Turismo de estrangeiro em expansão 
 
Embratur projeta crescimento histórico da média anual de visitantes ao país até 2020 
 
O governo brasileiro quer incluir o país na lista dos dez principais destinos turísticos do mundo, 
aproveitando-se de uma boa exposição internacional e da realização da Copa do Mundo de 
Futebol (2014) e dos Jogos Olímpicos (2016). Apenas para os dois maiores eventos esportivos 
do planeta, a expectativa é receber oito milhões de turistas em cada um desses anos. A meta 
é chegar à marca de 11,1 milhões em uma década. Os preparativos para a promoção 
internacional do Brasil como sede da Copa foram deflagrados em dezembro pelo Plano 
Aquarela 2020, da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), que define as estratégias nos 
próximos dez anos. Segundo estudo da Oxford Economics, o Brasil passou de 14ª maior 
economia de turismo em 2008 para a 13º no ano passado. 
 
O Plano Aquarela 2020 também visa consolidar o país como líder do turismo sul-americano, 
com 27% do movimento na região. Segundo levantamento do Banco Central (BC), os turistas 
estrangeiros no Brasil gastaram U$ 5,3 bilhões no ano passado, o segundo melhor 
desempenho da série histórica, apesar de o turismo internacional ter sofrido as duras 
conseqüências da crise mundial. O valor registrado em 2009 só perde para o acumulado em 
2008, quando U$ 5,78 bilhões desembarcaram no país junto com turistas. 
 
"O Brasil não quer ser mais considerado um destino exótico, mas o destino moderno que é", - 
diz Jeanine Pires, presidente da Embratur. Ela reconhece que as metas são ambiciosas, mas 
lembra que partem de um cenário de recuperação econômica mundial e devem contar com 
melhora na infraestrutura. 
 
A partir de julho, após o fim da Copa do Mundo na África do Sul, serão lançadas às ações 
promocionais da Embratur para divulgar o Brasil. No ano passado, uma pesquisa da estatal 
feita junto a 2.405 estrangeiros presentes em aeroportos internacionais do país revelou que 
57% deles têm intenção de voltar em 2014, ano da Copa. 
 
Em paralelo, o órgão tem investido na divulgação de informações sobre o turismo no Brasil 
junto à mídia estrangeira, tendo já verificado resultados positivos com reportagens realizadas 
por jornalistas de fora, convidados a conhecer o país.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 5. 


