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No exterior, eventos
têm prioridade total

● Lógica turística

ED FERREIRA/AE
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Ao contrário do que ocorre no
Brasil, países europeus têm da-
do alta prioridade à promoção
das cidades escolhidas para gran-
des eventos esportivos.

Dois exemplos disso são a Po-
lônia e a Ucrânia. No ano que
vem elas serão, pela primeira
vez, sedes da Eurocopa – consi-
derado o terceiro maior evento
esportivo do mundo, atrás ape-
nas da Copa do Mundo e dos Jo-
gos Olímpicos. Organizadores
preveem que durante o evento
os dois países receberão perto
de 500 mil estrangeiros extras.

No caso da Polônia, a opção do
governo foi desembolsar recur-
sos justamente para as cidades
que foram selecionadas para re-
ceber partidas da Eurocopa, dei-
xando de lado outros projetos,
tidos como menos importantes.

Aeroporto e hotéis. Gdansk,
por exemplo, não era considera-
da como uma prioridade. Mas,

desde que foi selecionada para
receber jogos, a cidade – berço
do movimento que desenca-
deou a derrubada do regime co-
munista no país, nos anos 90 –,
ganhou novo aeroporto e remo-
delação das estradas. Empresá-
rios dispostos a instalar hotéis
na região receberam emprésti-
mos a juros mais baixos. O mes-
mo fez a Ucrânia com Lviv, que
espera um boom de turismo co-
mo uma das cidades sedes.

Outro evento de peso, os Jo-
gos Olímpicos de 2012, ocorre-
rão em uma das cidades mais tu-
rísticas do mundo, Londres.
Sem precisar de grandes investi-
mentos na infraestrutura turísti-
ca, as autoridades britânicas se
limitaram a destinar cerca de
US$ 80 milhões apenas para a
promoção de Londres em cam-
panhas de publicidade.

Pelas contas do governo, a ci-
dade deverá faturar perto de
US$ 3 bilhões apenas com os lu-
cros do “turismo olímpico”. Ao
Estado, a assessoria de impren-
sa do VisitLondon, agência esta-
tal de promoção da cidade, expli-
cou que desde 2007 todos os pro-
jetos aprovados no setor do turis-
mo estão intimamente relaciona-
dos com os Jogos. “Nada é apro-
vado se não fizer parte da estraté-
gia de promoção dos jogos”, afir-
ma a assessoria.

Turismo deixa
Copa e Olimpíada
em segundo plano
Verbas repassadas pelo ministério em 2011 não indicam prioridade
às sedes dos maiores eventos que País receberá nos próximos anos

Polônia e Ucrânia, que
receberão a Eurocopa,
e Londres, sede da
Olimpíada em 2012, põem
torneios à frente de tudo

R$ 1,9 mi
é o total destinado ao turismo em
Birigui, no interior paulista

R$ 475 mil
devem ser repassados ao Rio,
que receberá Copa e Olimpíada

R$ 900 mil
são atribuídos a São Paulo mas
destinados, de fato, ao Amapá

Bússola. Gastão, o novo ministro, admite que mapa eleitoral influenciou distribuição de verbas

Daniel Bramatti

Basta um passeio virtual pelo
Portal da Transparência, site
que expõe a contabilidade do
governo, para constatar que
os repasses de verbas do Minis-
tério do Turismo não dão prio-
ridade aos eventos que a presi-
dente Dilma Rousseff apon-
tou como os “grandes desa-
fios” da pasta – a Copa de 2014
e a Olimpíada de 2016.

A relação das verbas transferi-
das para “infraestrutura turísti-
ca” neste ano mostra diversas
prefeituras do interior com re-
passes maiores que os do Rio de
Janeiro e de sedes do campeona-
to mundial de futebol de 2014.

São Paulo, Belo Horizonte, Re-
cife, Salvador e Brasília não rece-
beram nada para infraestrutura
em 2011. Neste quesito, o Rio,
que tem 6,3 milhões de habitan-
tes e em 2016 será sede da 31ª
Olimpíada da era moderna, foi
beneficiado com apenas R$ 475
mil – meros 0,25% dos recursos
já destinados a projetos de in-
fraestrutura turística desde o iní-
cio do ano.

A título de comparação, a cida-
de paulista de Birigui, que tem
pouco mais de 100 mil morado-
res e não é conhecida por seus
atrativos turísticos, recebeu R$
1,9 milhão para melhorar sua es-
trutura para acolher visitantes –
quatro vezes mais do que a capi-
tal fluminense.

Sinais. No rateio das verbas de
infraestrutura por Estados, Ser-

gipe aparece à frente de São Pau-
lo (R$ 32 milhões contra R$ 24
milhões). Goiás, Roraima e Ma-
to Grosso do Sul – todos em posi-
ção periférica em relação ao tu-
rismo – embolsaram mais recur-
sos que o Estado do Rio de Janei-
ro, o 21º do ranking.

Outra mostra da falta de priori-
dade para os grandes eventos se
verifica na destinação das verbas
do programa de “Sinalização Tu-
rística”. Desde o início do ano,
nenhuma futura sede da Copa
foi contemplada. Estão na lista
um município do Espírito Santo
(Vila Velha) e cinco de São Paulo
(Campinas, Cedral, Itapira, Pia-
catu e Rubineia).

No programa de “Implanta-
ção de Centros de Informação
Turística”, uma única cidade foi
beneficiada desde o início de
2011: Votuporanga (SP). O site
da prefeitura lista no local dois
atrativos: uma feira de artesana-
to e uma feira livre que é “referen-
cial no turismo da região” e ofere-
ce aos visitantes “verduras, fru-
tas e legumes fresquinhos”.

Desvios. No programa de “Qua-
lificação de Profissionais Asso-
ciados ao Segmento de Turis-
mo”, mais distorções. Os R$ 900
mil que aparecem como transfe-
ridos para a cidade de São Paulo
são, na verdade, referentes a um
convênio de “capacitação profis-
sional para o turismo no Estado
do Amapá”. A única relação com
a capital paulista é o fato de ela
sediar a entidade que assinou o
convênio.

Trata-se do Instituto Brasilei-
ro de Desenvolvimento de In-
fraestrutura Sustentável (Ibra-
si), entidade que está no cerne
do escândalo que provocou a pri-
são de dezenas de pessoas pela
Polícia Federal em agosto, entre
eles o então secretário executivo
do Ministério do Turismo, Fre-
derico Silva da Costa.

Segundo a PF, a entidade está
envolvida no desvio de cerca de
R$ 4 milhões que deveriam ter
sido utilizados em qualificação
de mão-de-obra. Os recursos fo-
ram destinados ao Ibrasi graças
a uma emenda ao Orçamento
apresentada pela deputada Fáti-

ma Pelaes (PMDB-AP). Ela ne-
gou envolvimento em irregulari-
dades.

Votos. Além de revelar os des-
vios, o escândalo evidenciou o
peso dos critérios políticos na

destinação das verbas do minis-
tério. O próprio Gastão Vieira,
recém-nomeado ministro do Tu-
rismo, admitiu ao Estado que
seu mapa eleitoral foi levado em
conta na época em que apresen-
tou emendas para beneficiar pre-

feituras do Maranhão.
Uma das emendas, de R$ 2,5

milhões, teve como beneficiá-
rias quatro cidades em que Viei-
ra foi candidato a deputado fede-
ral mais votado em 2010. Em
uma delas, teve 41% dos votos

válidos.
O Ministério do Turismo é

apenas um dos órgãos envolvi-
dos nos preparativos para 2014 e
2016 – ou seja, as cidades-sedes
também recebem investimen-
tos federais por outras vias.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A9.




