
O presidente da Embratur, Flá-
vio Dino, afirma que os proble-
mas de planejamento não de-
vem afetar a recepção da Copa.
Otimista, ele avalia que o turis-
mo agrega progressos desde a
criação do ministério e prevê
que exposição do país com o
evento resulte na duplicação de
turistas estrangeiros até 2020.

Estamos sem a vigência do
Plano Nacional de Turismo
(PNT), como suprir essa falta
sem prejudicar a organização
para receber os megaeventos?
Em breve teremos PNT 2011-
2014, enquanto isso continua-
mos a execução do anterior,
que permanece em grandes li-
nhas atual. E no caso da Embra-
tur o Plano Aquarela vai até
2020. Então existe um planeja-
mento estratégico que está sen-
do executado.

Os atrasos nas obras para os
Copa e Olimpíadas podem
causar transtornos que
manchem imagem do Brasil?
Estamos convictos que a ima-
gem do Brasil só tem a ganhar
com os eventos esportivos.
Pode ser verificado atraso em
um ou outro estádio, mas são
pontuais. Se olharmos global-
mente, as obras estão em dia. É
lógico que não é mágica, não va-
mos imaginar que em 2014 não
exista mais nenhum problema

urbano nas 12 cidades-sede,
não foi assim em nenhum lugar
do planeta e não vai ser no Bra-
sil. Os aeroportos, que são os
grandes portões de entrada e de
circulação de pessoas funciona-
rão adequadamente em 2014. Is-
so eu tenho total convicção.

Qual o principal desafio para a
preparação da Copa 2014?
Coloco no mesmo patamar a ne-
cessidade de infraestrutura, ca-
pacitação profissional e promo-

“Deus é brasileiro, vai dar tudo
certo”, disse Carlos Alberto
Amorim, presidente da Associa-
ção de Agências de Viagem
(Abav). O dito popular traduz
suas expectativas quanto a pos-
síveis falhas que podem ocorrer
durante a recepção dos mais de
2 milhões de estrangeiros que
devem visitar o país para assis-
tir a Copa de 2014. Os preparati-
vos para receber esses turistas
trouxe à tona um dos principais
problemas do turismo: a falta
de planejamento.

O setor ganhou um ministé-
rio em 2003, fato que possibili-
tou o primeiro planejamento
formal, denominado Plano Na-
cional do Turismo (PNT). A in-
tenção foi boa, mas o projeto es-
tratégico já acumula duas ver-
sões sem atingir seus objetivos.
O termômetro para chegar a es-
sa conclusão é a verificação do
não cumprimento das metas
propostas nos documentos. “O
setor carece de planejamento es-
tratégico e financeiro, caracte-

rísticas orçamentárias claras e
metas possíveis de serem cum-
pridas”, afirma Luis Paulo Lu-
ppa, presidente da Trend —
Operadora de Viagem.

De acordo com José Francis-
co de Salles, diretor de estudos
e pesquisas do Ministério do Tu-
rismo, os dois primeiros planos,
mesmo com as falhas, significa-

ram aprendizado. “Agora esta-
mos no caminho certo, já conta-
mos com uma série histórica de
dados para serem utilizados co-
mo base e as novas metas de-
vem refletir a realidade”, diz.

Para Amorim, da Abav, uma
gestão programada ainda não
desponta no horizonte do setor.
“Não existe um planejamento

focando o futuro, estamos sem-
pre fazendo o que já deveria ter
sido feito, quando acabamos
uma coisa, ela já está saturada.”

A terceira versão do PNT,
com vigência de 2011 até 2014,
ainda está em aprovação pela
Casa Civil, ou seja, não saiu do
papel. Isso significa que faltan-
do três anos para a Copa, não

GREVE

Paralisaçãono porto de Itajaí já dura uma
semana e soma R$ 4 milhões em prejuízos

Priscilla Arroyo
parroyo@brasileconomico.com.br

ALIMENTAÇÃO

Consumidor paga mais caro pela cesta
básica em outubro, segundo dados do Dieese

O número de contêineres que deixaram de ser movimentados
no porto de Itajaí (SC) chegou a 7,5 mil ontem, por conta da
greve de conferentes que começou há uma semana. A paralisação
já desviou doze navios, somando um prejuízo de R$ 4 milhões.
Entre os produtos exportados pelo porto estão carne suína, frango,
blocos de motores motores elétricos e compressores. Reuters

“Legado da Copa será imagem positiva

Maior gargalo do
turismo é a falta
de planejamento

Deficiência de planejamento não
deve refletir negativamente na
imagem do Brasil no exterior

“

Itens essenciais da mesa do brasileiro subiram de preço em outubro
em dez das 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A maior
elevação ocorreu em Porto Alegre com alta de 1,93%, onde o
valor da cesta é de R$ 277. A redução mais expressiva, de 2,36%,
foi apurada em Natal, onde o custo da cesta é de R$ 200. ABr

Preparativos para receber os turistas da Copa evidenciam
falhas de organização, mas empresários se mostram otimistas

O setor já teve dois
planos de ação
que falharam;
o terceiro ainda
não está vigente

BRASIL

Não vamos imaginar
que em 2014 não
exista nenhum
problema urbano,
não foi assim em
nenhum lugar
do planeta
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ENTREVISTA FLÁVIO DINO Presidente da Embratur
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ção nacional e internacional.
São três eixos de atuação que es-
tão integrados.

Como o senhor avalia a
evolução do setor de turismo
desde a criação do ministério?
A criação do ministério do tu-

rismo pelo presidente Lula, em
2003, foi uma decisão acertada
na medida em que os números
revelam um crescimento de
25% no número de chegada de
turistas estrangeiros nesse pe-

ríodo e crescimento de 139%
no ingresso de divisas oriun-
das do turismo.

Como o senhor avalia a gestão
do ministro Gastão Vieira?
Tenho uma expectativa positi-
va. Mantemos uma relação de
diálogo constante, de parceria.
Temos adotado diversas iniciati-
vas conjuntas, acredito que ao fi-
nal da sua gestão ele vai ser reco-
nhecido como um ótimo minis-
tro do Turismo. ■ P.A.

Os bancos rebaixaram a previ-
são de crescimento da econo-
mia para este ano e, também,
para 2012, segundo levantamen-
to da Federação Brasileira de
Bancos (Febraban). A estimati-
va é que o Produto Interno Bru-
to (PIB) de 2011 cresça 3,2%, an-
te 3,5% na pesquisa de setem-
bro e 3,9% na de agosto. Para
2012, a expectativa é de cresci-
mento de 3,6% do PIB (ante
3,8% em setembro).

Segundo o economista-che-
fe da Febraban, Rubens Sarden-
berg, a perspectiva de menor
expansão do PIB brasileiro está
baseada na piora do cenário in-
ternacional, em especial na Eu-
ropa, e nos efeitos das medidas
macroprudenciais tomadas pe-
lo governo no início do ano pa-
ra conter a inflação. “Tudo isso
vem prejudicando o crescimen-
to da economia.”

As estimativas de crescimen-
to do mercado de crédito tive-
ram, no entanto, uma melhora
em comparação com o levanta-
mento anterior. A previsão
atual é que a expansão do crédi-
to chegue a 17,1% este ano, con-
tra 16% previstos na pesquisa
de setembro. O maior aumento,
de 18,5%, deverá ocorrer nos
empréstimos com recursos dire-
cionados que, na pesquisa ante-
rior, estavam em 17,9%.

As revisões são, de acordo
com Sadenberg, “um ajuste em
relação a uma perspectiva que
era mais pessimista do que o ob-
servado na prática”. Ele expli-
cou que há uma queda no ritmo
de expansão dos empréstimos,
mas menor do que se pensava
há pouco tempo. “O crédito re-
cua, mas muito lentamente.”

A elevação da expectativa em
ralação à inadimplência também
foi, segundo o economista, um
ajuste. Nas duas últimas pesqui-
sas, a previsão era de que a inadim-
plência fechasse o ano em 4,7%.
Agora, os bancos esperam que o
calote fique em 5,3%. O índice,
entretanto, não representa ne-
nhum risco para o sistema finan-
ceiro, na opinião de Sardenberg.

Em relação à inflação, as previ-
sões variaram pouco. Os bancos
esperam que o Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA) fe-
che o ano em 6,5%, contra os
6,4% estimados em setembro.
Para o Índice de Preços de Merca-
do (IGPM), a expectativa se man-
teve em 5,9%. A inflação para
2012, medida pelo IPCA, porém,
teve um ligeiro aumento nas esti-
mativas, para 5,7%, dois pontos
percentuais a mais que a previ-
são de setembro. O mesmo au-
mento foi apontado na expectati-
va de variação do IGPM, que de-
ve ficar em 5,4%. ■ ABr

existe base para a gestão de um
dos principais ministérios en-
volvido nos preparativos. Lu-
ppa acredita que os problemas
devem ser sanados para o even-
to e apresenta uma visão otimis-
ta. “Os megaeventos nos obri-
gam a repensar no turismo, isso
é positivo, mas ainda carece-
mos de boa administração”. ■

SAÚDE

Tecnologia alemã possibilita produção no
Brasil de remédio contra mal de Parkinson

Vater Campanato/ABr

do Brasil”

Desafio é
garantia do
orçamento

Bancos reduzem
previsão para o PIB

ENERGIA

Consórcio de Belo Monte diz que decisão
judicial não prejudica cronograma da obra

Dentro de cinco anos o Brasil estará produzindo toda a quantidade
do medicamento pramipexol necessária para o tratamento
do mal de Parkinson no país. O acordo assinado ontem deu início
à transferência da tecnologia para a produção do remédio que
será repassada pelo laboratório alemão Boehringer Ingelheim a
técnicos do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos).

O diretor-presidente da Norte Energia, Carlos Nascimento, acredita que
a decisão que impede obras no Rio Xingu não vai atrasar o cronograma de
construção da usina, prevista para entrar em operação em 2015. “Estamos
dentro do cronograma, essas são dificuldades inerentes a um projeto
dessa magnitude. A liminar diz que não podemos fazer obras no leito
do rio, mas temos muitas obras que são feitas no seco”, explicou. ABr

O novo ministro do Turismo,
Gastão Vieira, tem como princi-
pal missão garantir orçamento
que depende historicamente de
emendas parlamentares. Este
ano o artifício inflou quatro ve-
zes a receita inicial do ministé-
rio, que passou de R$ 862 mi-
lhões para R$ 3,7 bilhões. Para
Alexandre Sampaio de Abreu,
diretor da Confederação Nacio-
nal do Comércio, a dependên-
cia da prática é um problema,
pois os acréscimos dependem
da credibilidade dos parlamen-
tares quanto aos projetos da pas-
ta. “Os dois últimos ministros
(Marta Suplicy e Luis Barreto)
eram do PT, e com o apoio da ba-
se aliada essa missão fica mais
fácil. Gastão Vieira (PMDB) tem
agora que construir essa estrutu-
ra. Talvez esse ano, visando o or-
çamento de 2012 ele esteja um
pouco limitado”, afirma Sam-
paio. Outro entrave é que o com-
plemento nem sempre atende à
demanda necessária para o se-
tor. “Estamos tentando conven-
cer os parlamentares que é pre-
ciso dirigir emendas para esta-
dos e municípios turísticos”,
afirma Domingos Leonelli, se-
cretário de turismo de Salva-
dor. A barreira se acentua ainda
mais com a possibilidade do go-
verno federal contingenciar a
parcela do orçamento prove-
niente de emendas. Este ano,
apenas R$ 145 milhões, do total
de R$ 2,9 bilhões foram utiliza-
dos pela pasta. ■ P.A.

Estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2011 foi revisada
de 3,5% para 3,2%, segundo levantamento divulgado pela Febraban

Segundo o
economista-chefe
da Febraban, Rubens
Sardenberg, a
perspectiva de menor
expansão do PIB
brasileiro está
baseada na
piora do cenário
internacional, em
especial na Europa

O ministro da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Men-
des Ribeiro Filho, passa bem,
mas continuava ontem interna-
do no Hospital Sírio-Libanês.
De acordo com o boletim médi-
co, o ministro fez fisioterapia e
já caminhava pelo hospital.

Mendes Ribeiro, de 56 anos,
foi internado na quarta-feira
(2), depois de uma forte dor
de cabeça. No hospital, ele pas-
sou por exames e tem recebi-
do medicamentos.

“O paciente passa bem, dos

pontos de vista clínico e neuro-
lógico, caminha pelo hospital e
faz fisioterapia”, informa o bole-
tim médico. “O sr. ministro de-
ve permanecer internado até a
conclusão do tratamento medi-
camentoso”, acrescenta.

De acordo com o hospital, o
ministro deve permanecer inter-
nado até a conclusão do trata-
mento. Os médicos Roberto Ka-
lil Filho, Artur Katz, Marcos Stá-
vale, Paulo Hoff e David Uip
coordenam a equipe que acom-
panha o ministro no hospital.

No último dia 14, Mendes Ribei-
ro foi operado para a retirada de
um tumor no cérebro. A nova in-
ternação ocorreu uma semana
depois que o ministro teve alta
após a cirurgia.

No cargo há cerca de três me-
ses, Mendes Ribeiro assumiu o
ministério em meio a uma série
de informações de irregularida-
des envolvendo seu antecessor,
Wagner Rossi, que pediu demis-
são. Mendes Ribeiro é deputado
federal pelo PMDB do Rio Gran-
de do Sul desde 1996. ■ ABr

Ministro da Agricultura passa bem,
mas continua internado em São Paulo

Divulgação

GastãoVieira:orçamento
triplicadoporemendas
parlamentaresseráde

R$3,7bilhõesnesteano
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