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A iniciativa privada precisa se
readequar para ajudar o país a
ser mais competitivo no turis-
mo internacional, afirma o Mi-
nistro do Turismo, Luiz Eduar-
do Pereira Barretto Filho. Para
ele, é necessário reduzir custos
dos serviços no país por meio
do aumento da oferta e, por ou-
tro lado, da adoção de uma ges-
tão comercial mais “agressiva”.
“O custo da hotelaria tem que
refletir o momento que estamos
vivendo”, diz o ministro, con-
siderando também criação de
produtos específicos para os
novos consumidores da classe
média do mercado interno. No
acumulado de sete meses neste
ano, os gastos de turistas brasi-
leiros no exterior já superaram
o valor obtido em todo o ano
passado, ao passo que, no mes-
mo período, o montante gasto
pelos estrangeiros no país
avançou 11%. O resultado é que
o saldo negativo da balança de
transações no turismo (da or-
dem de US$ 5,6 bilhões) deve
aumentar ainda mais. O setor é
o primeiro dapauta de exporta-
ções de serviços, que acumulou
déficit da ordem de US$ 19,2 bi-
lhões em 2009.

Qual o motivo do cancelamento
de tantos projetos de
hotelaria no Brasil?
É preciso levar em conta que, do
final de 2008 ao início de 2009,
os investimentos diminuíram
no mundo inteiro, não apenas
no Brasil, como reflexo da crise
financeira. Mas essa situação
mudou para o Brasil e, até onde
eu sei, todos os indicativos
atuais são de expansão dos gru-
pos privados da hotelaria.

Mas o senhor vê alguma
mudança nos investimentos?
O que mudou é que o investi-
mento de redes espanholas e
portuguesas, que tinham pro-
jetados seus empreendimentos
com foco no turista europeu,
acabou dependendo mesmo
do turista brasileiro. O merca-
do interno dá segurança para
esse empresário hoje. Se você
visitar o Iberostar lá em Salva-
dor, vai ver que quem banca
aquele empreendimento é o
consumidor brasileiro.

E os negócios são rentáveis?
O que precisamos discutir é a
questão dos resorts no Brasil.
Como contraponto, o cresci-
mento dos cruzeiros no Brasil é
de cerca de 20% nos últimos
três anos e trata-se de uma ati-
vidade concorrente de uma
parte dos resorts do país. Pre-
cisamos ter em mente que o
Brasil não pode ser vendido
como dono de resort em uma
praia paradisíaca. Ao fazermos
essa redução, encontramos
uma concorrência similar, a
preço muito mais baixo, e que
estão localizados em locais
mais próximos do mercado eu-
ropeu e do americano. O Brasil
precisa ser mais competitivo
estabelecendo uma relação
mais complexa do turista com
o país por meio de cultura, gas-
tronomia, música, patrimônio
histórico, além de deixar claro
a competitividade econômica.

Quais seriam as alternativas?
O custo da hotelaria tem que
reduzir. Temos que estudar le-
gislação e ver no horizonte
formas de baixar o custo, não
apenas por meio da redução de
impostos. Sou sensível as seto-
res da hotelaria que reivindi-
cam menor carga tributária e
temos que ter essa ação como
perspectiva no horizonte. Mas,
além disso, precisamos de grau
de competição mais amplo.
Tem que ter uma relação mais
complexa, praticar sazonali-
dade com preços que se alter-
nam dependendo do momento
que se vive. O que fez a Europa
com a crise? A Europa com a
crise baixou o custo. O México
reduziu em 70% seu preço.
Muitos setores da hotelaria ra-
ciocinam só com o filé mignon,
pensando apenas naquele mo-
mento mágico de quando a de-
manda está alta.

O setor de turismo em
geral reclama da falta de
incentivo do governo, e
a Associação Brasileira de
Resorts enviou uma proposta
ao ministério, com soluções
para diminuir os impactos
da crise no mercado. Em que
pé estão essas propostas?
Nós respondemos com a cria-
ção de um programa chamado
Brasil Nau. Juntamos as com-
panhias aéreas e as operadoras,

para ofertar pacotes a preços
menores para o mercado inter-
nacional. O que defendo é que
o Brasil Nau, mesmo tendo sido
uma ação pontual para a crise,
deveria ser uma questão fun-
damental de mercado. É possí-
vel juntar os setores privados,
aparentemente concorrentes,
em uma situação macro que
resulte no aumento da oferta e
na consequente diminuição
dos preços. E acho que aqueles
setores que se sintonizarem
mais com essa nova classe mé-
dia terão produtos mais ade-
quados a ela e condições para
enfrentar o mercado.

Qual os desafios para
os próximos anos?

Temos que fazer com que mais
turistas sul-americanos ve-
nham ao Brasil. Dos 5 milhões
de turistas estrangeiros, não
mais do que 2 milhões vêm da
América do Sul. Eu considero
que é um número pequeno. Te-
mos boa relação com a Argen-
tina. Neste ano, 1,2 milhão de
argentinos devem vir ao Brasil
e 1 milhão de brasileiros irão à
Argentina. Mas temos poucos
chilenos, poucos venezuelanos
e colombianos. OS chilenos
passaram de 60 mil para 200
mil. Ainda é pouco, pois quase
um milhão de chilenos vai à
Argentina. Há economias em
crescimento que têm potencial
numérico e qualitativo para
aumentar o fluxo no Brasil. ■

“Parte da hotelaria
raciocina apenas
com o filé mignon”
Para Barretto, custos do turismo no Brasil precisam diminuir

ENTREVISTA LUIZ EDUARDO PEREIRA BARRETTO FILHO Ministro do Turismo

“Existe hoje muita
viabilidade para
os hotéis urbanos.
São Paulo fechou
essa semana o melhor
índice da história,
e não é só porque
teve a Fórmula 1.
Há expansão grande.
E teremos o melhor
réveillon na Bahia
e em Pernambuco

Eu apoio a entrada
de capital estrangeiro
nas aéreas brasileiras.
Acho que podemos
flexibilizar a relação
dos vistos com o
mercado americano e
facilitar a vinda desses
turistas para o Brasil

Como todo o bom
gestor, a minha
vontade é a de ficar
no Ministério. Mas
estou conversando
com a equipe da nova
presidente e irei
colaborar com o que
for melhor para o país

O PESO DO TURISMO NA ECONOMIA

E os resultados do Plano Nacional de Turismo (PNT 2007/2010)

Fontes: Ministério do Turismo, Banco Central e PNT 2007/2010 

GASTOS DE ESTRANGEIROS EM VIAGENS INTERNACIONAIS (EM US$ BILHÕES)
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Para Barretto, Brasil não
pode ser vendido apenas
como dono de resort
em praia paradisíaca
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