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São Paulo, 6 de Agosto de 2003 - Países da União Européia usam marketing para 
ser o destino nº 1 de nossos turistas. Viúvas eternamente de luto, garçons mal-
humorados, vendedoras esnobes e preços altos, gente barulhenta em restaurantes 
que servem comida pouco sutil ao som de bandolim e acordeão. Estas são algumas 
das idéias pré-concebidas - e até certo ponto preconceituosas - que Portugal, 
Espanha, França e Itália têm de enfrentar para conquistar os turistas brasileiros. 
Mas, a despeito de imagem bastante desatualizada que muitos ainda têm destes 
países e da conjuntura econômica que valorizou o euro em relação ao dólar norte-
americano, a Europa é hoje o principal destino dos turistas "made in Brazil".  

Para alcançar essa vitória, foram aplicadas tantas estratégias de marketing e 
divulgação quantas são as bandeiras nacionais, mas o êxito das últimas estações 
parece ainda não satisfazer os europeus. "Passamos na frente dos EUA porque a 
queda do fluxo de turistas para lá foi maior do que a registrada para a Europa", diz 
o presidente da Comissão Européia de Turismo (CET), Vincent Toulotte. Segundo o 
diretor para o Brasil da Travel Industry Association of America, Luiz de Moura Jr., 
nos dois últimos anos, o fluxo de turistas do Brasil para os EUA encolheu de 730 mil 
em 2000 para 450 mil em 2002, o que permitiu que a Europa passasse à frente. 
"Esse é um resultado circunstancial. Por isso, o desafio prioritário - que é levar a 
classe média para a Europa - permanece.", diz Toulotte.  

De acordo com o diretor da CET, o topo da pirâmide sócio-econômica - menos 
afetada pela crise - já incorporou viagens à Europa no seu estilo de vida e tem uma 
idéia bastante precisa da realidade e dos diferenciais de cada país. "Mas são as 
camadas intermediárias que representam os grandes volumes e que têm de ser 
conquistadas." Esse público é o que lotou os vôos para os EUA na segunda metade 
dos anos 90. Segundo Toulotte, estudos indicam que nos últimos cinco anos o 
poder aquisitivo da classe média caiu 30% e os cortes no orçamento afetaram em 
cheio as viagens.  

Paradoxalmente, nas ações de marketing dos países europeus, desmistificar idéias 
pré-concebidas passou a ser tão importante quanto cultivar sua mística. Na 
estretégia de marketing de Portugal, a prioridade é divulgar a versão pós-União 
Européia. "A cena da camponesa idosa não corresponde ao momento atual, no qual 
a modernidade, o dinamismo e a prosperidade são os conceitos predominantes", diz 
o diretor do ICEP Portugal, João da Mota Pinto. Para o Cônsul de Turismo da 
Espanha, Enrique Ruiz, as imagens bucólicas, embora poéticas, representam 
apenas um aspecto do países mediterrâneos e que nem sempre é o mais atraente. 
"Os brasileiros, não importa a idade, têm muita energia e preferem lugares 
vibrantes ao clima de nostalgia", diz Ruiz.  

"A visão de Portugal como um país atrasado e pobre, além de não ser atraente, é 
incorreta", diz Mota Pinto. Desde 1997, empresas portuguesas investiram mais de 
US$ 13 bilhões no Brasil. O maior investimento per capita de um país estrangeiro 
na terra descoberta por Cabral. "Portanto, mostrar o Portugal próspero não é uma 
invenção de marketing e sim uma realidade a ser comunicada." Para alcançar maior 
credibilidade, a estratégia do país se concentra em convidar formadores de opinião 
(jornalistas, equipes de televisão e operadores de turismo) para conhecer o país e 
transmitir suas experiências em editoriais.  

Portugal também beneficiou-se da Expo 98 como amplificador do turismo e espera 
repetir a dose durante com a realização da Eurocopa 2004. Os Jogos Olímpicos de 



1992, em Barcelona, ajudaram igualmente a divulgação da Espanha moderna. "Mas 
falta informação", diz Ruiz. Para mudar o quadro, a Turespaña concedeu a seu 
escritório no Brasil para 2003 uma verba de €212 mil euros destinada 
exclusivamente à veiculação da campanha mundial "Espanha Marca" - criada pela 
Publicis espanhola - que ressalta de forma irreverente a diversidade cultural das 
várias regiões.  

"A campanha publicitária nos dá a autonomia de transmitir para o público 
exatamente o que queremos", diz o cônsul de turismo. A flexibilidade para 
aplicação das verbas permitiu ao escritório brasileiro criar uma promoção feita sob 
medida para o mercado local: a partir deste mês uma coleção de cartões com vinte 
imagens da campanha Espanha Marca serão distribuídos gratuitamente em bares e 
restaurantes de cinco cidades brasileiras. "Quem completar a coleção ganhará uma 
camiseta", conta Ruiz. "Com isso pretendemos envolver o público e despertar ou 
aguçar o desejo de visitar a Espanha." O primeiro teste desta estratégia ocorreu 
ano passado com uma tiragem de 80 mil cartões que sumiram em poucas semanas. 
Desta vez serão 400 mil.  

Toulotte, também o diretor geral da Maison de la France (órgão oficial de turismo 
francês), diz que o desejo de visitar a França tende a ser onipresente nos 
brasileiros, o que não impede que o país que mais recebe turistas no planeta 
enfrente desafios no Brasil. "É preciso diminuir a concentração dos turistas em Paris 
e fazer com o fluxo se distribua melhor no ano todo", diz Toulotte.  

Para atingir esses objetivos, 80% das ações de marketing promovidas pela Maison 
de la France se destinam a profissionais do setor de turismo e à imprensa 
especializada. "Nos últimos dois anos começamos a trabalhar com o consumidor 
final por meio da publicação da revista FranceGuide e do site (em português) 
www.franceguide.com", diz Toulotte. O relançamento do cartão ClubFrance, uma 
ferramenta de fidelização pioneira no mercado de viagens deve ajudar a Maison a 
identificar a clientela da França. Lançado em 1991, o cartão de fidelidade deixou de 
existir em 1999 por problemas de gestão administrativa que comprometiam sua 
sustentabilidade. A aposta dos franceses é que, em breve, o notório mau-humor 
dos trabalhadores do setor de serviços na França será apenas mais um preconceito.  

"No Brasil, uma viagem à Itália é objeto de desejo", diz a diretora do Ente 
Nazionale per Turismo Italiano (Enit), Fernanda Lungobardo. "Mas, nossa atuação 
em termos de marketing visa otimizar essa predisposição." Segundo Fernanda, o 
turismo dirigido aos destinos tradicionais: Roma, Florença e Veneza é crescente, 
mas o Sul (Napoli, Salerno, Calábria e Sicília) e o Norte (Milão) têm grande 
potencial e ainda são pouco conhecidos. "Os brasileiros que mais viajam para o 
exterior são pessoas sofisticadas e compreendem a proposta vanguardista de uma 
cidade como Milão", diz o diretor de marketing do novo Park Hyatt Milan, Andrea 
Fillippi, que esteve recentemente em São Paulo. No entanto, o mito da Dolce Vita 
ainda é mais forte do que o pretígio de líder mundial em design de vanguarda.  
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