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ça hoje no Rio.
Nos últimos três anos, o país
As perspectivas para o turismo subiu 14 posições no ranking de
no Brasil nos próximos anos são as competitividade no setor de viamelhores possíveis. Até 2014, a gens e turismo do World Econoprojeção é de que a entrada de mic Forum. Mesmo assim, ocupa
divisas internacionais suba de R$ a 45ª posição. Problemas com
6,3 bilhões para R$ 8,9 bilhões, transporte e segurança influensegundo dados do Documento Re- ciaram o desempenho.
ferencial Turismo no Brasil
– Além do investimento em
2011-2014. A pergunta é: o país infraestrutura, que o Governo
está preparado para uma expan- Federal já vem fazendo no
são tão grande no setor?
país, não dá para negar que
Entre 1999 e 2008, o Brasil era falta mão de obra especializaum destino barato para o turista da para o turismo – admitiu o
estrangeiro. Hoje, com o dólar na presidente da Abav.
casa dos R$ 1,70, ficou mais difícil
No intuito de manter o setor
convencer o tuabastecido parista estrangeiro
ra a demanda
a vir para o Bra- Problemas de transporte dos próximos
sil, e impedir e segurança colocam o
anos, o Minisque o brasileiro Brasil na 45ª posição no tério do Turisvá ao exterior.
ranking turístico mundial mo desenvol– Hoje, o prinveu programas
cipal desafio do
como o “Olá
país é preparar uma infraestrutura Turista”, que treina profissiomelhor para receber os turistas. nais em línguas estrangeiras
Pode parecer repetitivo, mas é jus- para a recepção de turistas.
tamente isso – disse o presidente
– Nós abrimos linhas de créda Associação Brasileira de Agên- dito para a criação de novos
cias de Viagem (Abav), Carlos Al- hotéis e cursos de capacitação
berto Amorim Ferreira. – E um para profissionais da área. A
destino está bem preparado para oferta de crédito para o turisreceber um turista quando ele já mo subiu de R$ 600 mil em 2003
está preparado para abrigar seu para R$ 3,1 milhões em 2009,
próprio habitante.
são 400% de aumento – expliA solução da equação para ba- cou o ministro do Turismo, Luiz
lancear a quantidade de turistas Barretto. – Durante a Copa, teque entrarão no Brasil até 2014 e remos cerca de 600 turistas esa qualidade dos serviços ofere- trangeiros circulando no Bracidos é um dos principais pontos sil. Nossa intenção é recebê-los
a serem tratados na 38ª edição bem e manter a atração.
do Congresso Brasileiro de
Agências de Viagens, que come- Continua na página seguinte
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Dólar desvalorizado e Copa obrigam o turismo
brasileiro a concorrer em igualdade com rivais
NATUREZA
– Belezas e
grandes
eventos
deixam o
Brasil em
evidência

Antônio Puga e Jorge Lourenço
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Indicadores
Juros
Selic
(meta/efetiva % a.a)..........................10,75%/11,18% a.a
CDB pré
30 dias..........................................................7,80/10,65
CDB pós
120 dias..................................................... 9,50/10,50tr
DI Over taxa média.......................................... 10,64% a.a
DI Over taxa média(a.m.).........................................1,20%
Swap DI x
pré 30 dias .......................................... 10,60/10,70% a.a
Swap DI x
pré 62 dias .......................................... 10,60/10,70% a.a
Swap DI x
pré 90 dias .......................................... 10,60/10,70% a.a
Taxa Anbid 1 dia
Para 18/10/2010.......................................... 10,53% a.a

Poupança
20/10/2010......................................................0,5787%

TR (%)
16/10/2010 a 16/11/2010 0,0055%

TR (%)
17/10/2010 a 17/11/2010 0,0340%

TR (%)
18/10/2010 a 18/11/2010 0,0472%

TBF (%)
16/10/2010 a 16/11/2010 ............................. 0,7355%

TBF (%)
17/10/2010 a 17/11/2010 ............................. 0,7743%

TBF (%)
18/10/2010 a 18/11/2010 ............................. 0,7976%

tjlp (% a.a.)
De 1º/10/2010 a 31/12/2010 ................................6,00

Ouro
Ouro (g) BM&F ................................................R$ 75,450
Ouro (onça troy*) NY ................................US$ 1.334,800
*1 onça troy = 31,103 g

TURISMO

Bolsas

Frente
a frente
com o

Bovespa - Índice ..............................................69.863,58
Bovespa (var. %) ..................................................... -2,61
Nasdaq - Índice ..................................................2.436,95
Nasdaq (var. %) ....................................................... -1,76
Nova York - Índice ............................................10.978,62
Nova York (var.%) .................................................... -1,48

mundo
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 20 out. 2010. Economia. online.

Câmbio/Dólar (R$/US$*)
Ptax**.................................................... 1,6860/1,6868
Paralelo ..................................................1,7200/1,8200
Cabo (BC) ..............................................1,6620/1,7020

Turismo
São Paulo................................................1,6000/1,7400
Rio.......................................................... 1,6100/1,7700

Euro*
US$/¤................................................. 1,37300/1,37310
R$/¤........................................... 2,3148780/2,3161451

Peso argentino*
$/US$ ................................................3,95600/3,95820
R$/$ ..........................................0,4259512/0,4263903
*Compra/venda
**Taxa média do Banco Central
Mais informações no site
www.jb.com.br

