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Plano para recuperar visitas aos EUA envolve parceria entre segmentos público e privado.  
 
Enquanto em 50 milhões de lares brasileiros se assiste a uma novela que pretende mostrar a 
obsessão verde-amarela por "fazer a América", que corresponde a morar e ganhar dinheiro nos 
Estados Unidos (legalmente ou não), na vida real tudo o que os norte-americanos desejam são 
mais brasileiros para visitar e gastar no seu território.  
 
De acordo com os números divulgados pelo Departamento de Comércio dos EUA durante o TIA 
International Pow Wow, o número de visitantes brasileiros aumentou 10% ano passado, 
totalizando 385 mil chegadas à terra do Tio Sam.  
 
Com isso o Brasil fica com a 11 posição entre os maiores emissores de visitantes aos Estados 
Unidos. "Esse índice deve se repetir este ano e ao fim de 2005 deveremos ter recebido 421 mil 
brasileiros", prevê a diretora do escritório de indústrias de viagem e turismo do departamento de 
comércio dos EUA, Helen Marano.  
 
Vale notar que o recorde de visitantes "made in Brazil" aos EUA foi registrado em 1997, quando 
941 mil foram àquele país. Naquele ano, o Brasil foi o 6 maior emissor de turistas os EUA. Em 
2000, foram 737 mil visitantes. "Ainda falta muito para que nossas exportações em turismo 
voltem ao patamar de cinco anos atrás para prevermos um crescimento significativo para os 
próximos anos. Em até 2008 devemos ter 37% de crescimento sobre o volume atual, totalizando 
525 mil turistas", afirma Helen.  
 
É importante destacar ainda que plano para restaurar o crescimento das viagens internacionais 
para os EUA estabelecido pela TIA pretende reforçar a parceria entre o setor privado e o governo 
para garantir mais ações no mercado internacional.  
 
"O crescimento de 10% foi ligeiramente menor do que o índice médio de 12% de aumento no 
fluxo geral internacional de turistas ano passado", comenta Helen. "Por outro lado, os índices de 
crescimento que prevemos superará ligeiramente a média de crescimento no volume geral de 
visitantes internacionais, que estabelecemos em 6% para 2005 e 25% para o período até 2008."  
 
Famosos por sua fúria consumista nos anos 90 - os saudosos anos de câmbio um para um -, os 
brasileiros ficaram mais comedidos nos últimos anos. Os gastos dos visitantes do Brasil em 2003 
totalizaram US$ 1,7 bilhão - menos 11% que em 2002. Embora os dados sobre 2004 ainda não 
estejam disponíveis, a sensação dos especialistas do departamento do comércio é que os 
brasileiros gastaram mais ano passado. O recorde geral de gastos de estrangeiros nos Estados 
Unidos ocorreu em 2000 e foi US$ 103,1 bilhões. Em 2004, o gasto total por todos os visitantes 
estrangeiros naquele país chegou a US$ 93,7 bilhões.  
 
Enquanto a globalização incentiva as pessoas a viajarem mais, os EUA perdem espaço no turismo 
internacional. Entre 1993 e 2004 o número de chegadas internacionais aumentou em todo mundo 
em 52%. Neste mesmo período, a participação dos EUA no mercado mundial de viagens 
decresceu 36%. "Temos um problema de imagem e um problema também de market share que 
precisamos de resolver com uma atitude proativa", afirma o CEO da Travel Industry Association of 
America (TIA), Roger J. Dow. "Não temos de pensar em recuperação, nosso objetivo tem de ser 
vencer", diz Dow, ex-atleta de luta greco-romana.  
 
As razões para o "fiasco" norte-americano no mercado de viagens e turismo apontadas pelo 
representante das empresas do segmento incluem o aumento da competição internacional, o 
declínio da imagem do país no exterior e o fato de que, por causa das restrições de segurança, 
viajar para os Estados Unidos ficou mais difícil.  



Problema da concorrência  
 
"A concorrência de outros países aumentou dramaticamente, especialmente porque estes países 
estão investindo muito mais em marketing e promoção de turismo do que os EUA", diz Dow. Ele 
cita ainda o exemplo da Austrália, que ano passado dedicou US$ 93 milhões ao marketing de 
turismo, o Canadá, que colocou US$ 80 milhões na ativação da sua imagem como destino turístico 
e a Turquia, que investiu US$ 62 milhões.  
 
Bem mais modesto, o Reino Unido investiu US$ 20 milhões, mesmo assim foi muito mais longe do 
que os Estados Unidos, que gastaram apenas US$ 6 milhões em publicidade. Embora o volume 
seja pequeno, este foi o primeiro investimento do país em propaganda desde 1996. "Fiji tem um 
orçamento maior: a pequena ilha no Pacífico gastou US$ 7 milhões em anúncios ano passado", 
reclama Dow. A previsão para este ano é de um orçamento de US$ 10 milhões.  
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