
Futebol e praia
exercem forte
atração no turista
europeu, levando
Natal a concentrar,
durante a Copa,
inusitado poder
para atrair
turistas e dólares

O
segmento hoteleiro de Na-
tal, desvinculado do poder
público, tem seu próprio
cronograma para atender a
demanda da Copa de 2014
e já está com as obras em

andamento. Atualmente, 16 empreendi-
mentos, entre hotéis e resorts, estão em
fase de construção ou licenciamento na ci-
dade. Grandes redes como Ibis, Blue Tree
e Best Western irão investir de R$ 15 mi-
lhões a R$ 50 milhões e dividirão espaço
com resorts cujo orçamento está previsto
em R$ 200 milhões.

De acordo com o presidente da divisão
potiguar da Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis, Habib Chalita, a hotela-
ria da cidade deve receber um aporte da
ordem de R$ 800 milhões até a realização
do evento esportivo: “A chegada de no-
vos hotéis, restaurantes e bares já promo-
ve especulação imobiliária na cidade”.

Para o empresário, a infraestrutura de
hotéis não é problema, já que a hotelaria
o principal diferencial para Natal conse-
guir ser uma das cidades-sede. O princi-
pal desafio, segundo ele, é no que se refe-
re à divulgação. Hoje Natal sobrevive de
turismo nacional, mas com a Copa os ad-
ministradores de hotéis esperam que a ci-
dade se torne um destino internacional.

Neste ano, pela primeira vez, o seg-
mento de turismo conseguiu uma ver-
ba de R$ 18 milhões, por meio de uma
emenda parlamentar, para divulgar a
região. No entanto, empresários da
área continuam aguardando o avanço
dos investimentos no novo aeroporto e
em adequações no porto para receber
navios de grande calado.

O proprietário do Ocean Palace Beach
Resort & Bungalows, Ruy Gaspar, tam-
bém faz coro ao colega ao falar sobre a
necessidade de divulgação para atrair
mais turistas a Natal. “Com a chegada
de novas redes, é necessário o poder pú-
blico investir em divulgação para satisfa-
zer essa oferta”, afirma.

O secretário de turismo da cidade,
Thertuliano Pinheiro, admite que há
uma dificuldade orçamentária que torna
a prefeitura dependente de financiamen-
tos do governo, mas acredita que a Co-
pa, aliada à construção do novo aeropor-
to, irá consolidar Natal na rota do turis-
mo internacional. Pinheiro também afir-
ma que pelo menos R$ 6 milhões já estão
sendo investidos na capacitação da mão
de obra, principalmente em cursos de
línguas. “Já temos a melhor infraestrutu-
ra hoteleira do Nordeste, com 28 mil lei-
tos. Queremos aumentar em pelo menos
cinco mil até a Copa”, diz.

De acordo com o presidente do Natal
Convention Bureau, George Costa, o in-
teresse pelo destino Natal já cresceu de
forma expressiva. Desde o ano passado
a empresa intensificou sua presença
em feiras internacionais e passou a usar
seminários e workshops como meio de
divulgação. Segundo Costa, futebol e
praia têm forte poder de atração nos tu-
ristas europeus. Os pacotes deverão ser
fechados em 2013, quando os países sa-
berão se os times se classificaram para
o campeonato.

Estão sendo programados roteiros para
as quatro cidades-sede do Nordeste. E a
Embratur sinalizou com a liberação de re-
cursos da ordem de R$ 20 milhões para o
biênio 2012/2013.
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Estão em fase de construção ou licenciamento 16 hotéis e resorts. Os
investimentos dos grupos oscilam de R$ 15 milhões a R$ 200 milhões

ThertulianoPinheiro, secretário
deTurismodeNatal, acredita
queaCopavai representara inclusão
definitivanasrotas internacionais

Redesdehotéisvão
injetarR$800milhões
naeconomiapotiguar
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A12-A13.
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