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A concessionária CCRAutoban comemora a eleição
da Rodovia Bandeirantes, em São Paulo, como
a melhor estrada do país pela revista especializada
Quatro Rodas, com a veiculação de um anúncio
feito de asfalto. O interessante é que a agência
resolveu literalmente levar um pedaço do próprio
asfalto da rodovia para um contato, digamos,
bem mais próximo com o público em geral.
“Fazer uma campanha para uma rodovia é
complicado, então resolvemos proporcionar
a experiência e colocar, de verdade, um pedaço
de estrada no anúncio”, explica Guga Ketzer,
sócio e diretor-geral de criação da Loducca. Toda a
produção do anúncio, da criação à concepção final,
durou mais de 60 dias. Foram utilizadas mais de 2
toneladas de asfalto e centenas de quilos de cola.

ANÚNCIO DA SEMANA

Projetos sociais valem desconto no IR
As empresas interessadas em fazer doações a projetos sociais,
beneficiando-se de renúncia fiscal, podem destinar, até o dia 31 de
dezembro, parte do imposto de renda a pagar. Uma das formas de usar
o benefício é por meio de doações a projetos sociais aprovados pela
Lei Federal nº 8.313 de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet.
Em São Paulo, a Fundação Dorina Nowill para Cegos utiliza essa forma de
captar recursos para ampliar o número de livros para deficientes visuais.
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Turismo pede atenção de
governo e de brasileiros
A chegada das festas de fim de ano e do verão é uma época
propícia para discutirmos o turismo no Brasil. Ainda mais
com a proximidade da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpi-
cos no Rio — proximidade sim, pois algumas das obras ne-
cessárias para esses eventos já estão atrasadas.

É clichê dizer que o potencial turístico do Brasil é enor-
me, pois temos clima bom o ano todo, natureza abençoada,
8 mil quilômetros de praias lindas e, principalmente, um
povo alegre e acolhedor. É evidente que estes argumentos
são verdadeiros. Porém, achar que o turismo vai se desen-
volver apoiado nessas variáveis é ignorância. Dados do Mi-
nistério do Turismo, publicados em outubro, mostram um
cenário bastante aquém das nossas possibilidades. O déficit
gerado pelo turismo, de janeiro a setembro de 2010, é de
US$ 7,1 bilhões. O Brasil recebeu, em 2009, 4,8 milhões de
turistas estrangeiros, mesma quantidade de 2004. Isso si-
gnifica que temos apenas 0,55% de market share no turis-
mo mundial — muito pouco para o nosso potencial.

É importante lembrar que o turismo é um setor multi-
facetado, ou seja, composto por dezenas de segmentos

que têm um forte grau
de interdependência —
hotéis, agências e ope-
radoras de turismo,
transportes, bares e res-
taurantes e outros. Sem
falar na infraestrutura
necessária: aeroportos,
portos, estradas, comu-
nicações, saúde e, claro,
segurança pública.

Exatamente por isso,
é fundamental uma po-
lítica de Estado que não
apenas aglutine e dire-
cione todos esses agen-
tes, mas que também
desenvolva no país o

que poderíamos chamar de “cultura turística”.
Cultura turística é saber que o turismo é a indústria que

mais emprega no mundo. Por isso mesmo, precisamos en-
tender que o turista não é alguém que vem atrapalhar nosso
cotidiano: ele é cliente, gera empregos, divisas, e contribui
para o nosso desenvolvimento. Cultura turística é também
entender que devemos oferecer serviços de qualidade. Por
exemplo: muitos turistas querem conhecer nossas atrações
exóticas. No entanto, ficar hospedado na selva amazônica é
bem diferente de ser tratado de maneira selvagem. É ainda
entender que não devemos olhar o turista como alguém que,
por não ser tão “malandro” como nós, pode ser ludibriado.
O turista é um cidadão, um ser humano e, por fim, um
cliente — e como tal, deseja e merece todo o nosso respeito.

Por isso, apostar apenas em nossas belezas naturais e na
hospitalidade do nosso povo para conquistarmos a posição
que podemos ter no cenário turístico mundial é, antes de
tudo, sinal de desconhecimento e de incompetência na
gestão de uma indústria que pode ser uma das grandes ala-
vancas para o nosso desenvolvimento. Há muito por fazer.
Com a palavra, nossos governantes. Os discursos de cam-
panha para o setor turístico foram pobres, superficiais e va-
zios. Tomara que as ações sejam melhores. Será um desper-
dício (mais um) se perdermos mais essa oportunidade. ■
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Cultura turística é
saber que o turismo
é a indústria que
mais emprega
no mundo. Por isso,
precisamos
entender o turista
como cliente, como
alguém que gera
empregos e divisas
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