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Diversidade da cozinha brasileira é o grande atrativo, além de propiciar expansão no exterior. A 
cidade de Tiradentes, no interior de Minas, promove de 15 a 21 de agosto a sexta edição do 
Festival Internacional de Cultura e Gastronomia. Seguindo a fórmula de sucesso dos anos 
anteriores, o evento vai reunir na cidade grandes chefs de cuisine de todo o País, além de alguns 
nomes internacionais, como o pâtissier Joel Boyer, do renomado Instituto Paul Bocuse, da França, 
e o chef japonês Tadashi Oni, que atua em Nova York.  

O festival proporciona à cidade muito mais que boa comida e uma grande mostra de cultura. Leva 
turistas e turistas, na sua maioria com um bom dinheiro para gastar, o que movimenta a rede 
hoteleira (a esta altura já é preciso correr atrás de hospedagem), os restaurantes, as lojas do rico 
artesanato em prata e, de uma forma ou de outra, envolve toda a cidade.  

O prestígio do festival ganha também o patrocínio de grandes empresas. A São Lourenço, do 
grupo Nestlé, será a água oficial do evento pela segunda vez consecutiva. A sua revista oficial, a 
"Fest Gourmet" - que acaba de ser lançada - traz publicidade de empresas como Visa, Coimex 
Trading e Citroën, entre outras. A gastronomia e as atividades culturais (que têm muito em 
comum) foram o caminho encontrado por Tiradentes para se sobressair entre as cidades 
históricas e alavancar o turismo.  

O exemplo de Tiradentes apenas confirma pesquisa que aponta que o segmento de gastronomia e 
lazer concentra cerca de 65% dos negócios do turismo em todo o mundo. A informação é da 
Associação Brasileira de Gastronomia, Hospitalidade e Turismo (Abresi). Segundo Nelson de Abreu 
Pinto, presidente da entidade, o Brasil já corrresponde à esta estatística mundial. "Nos últimos 
anos, a gastronomia teve um extraordinário crescimento no País, especialmente aquela ligada ao 
turismo. Hoje, não há uma grande cidade brasileira que não tenha boas opções de restaurantes 
de cozinha local e internacional", diz.  

Abreu Pinto ressalta o caso de São Paulo, eleita a capital mundial da gastronomia. Em 1997, a 
Abresi reuniu representantes dos principais países conhecidos por sua gastronomia e, na ponta do 
lápis, São Paulo foi escolhida para receber esse título. "A cidade tem restaurantes que 
representam a gastronomia de 45 nações, contra 32 de Nova York, 28 de Paris e 8 de Buenos 
Aires."  

O crescimento do turismo gastronômico no Brasil levou o tradicional restaurante Marcel, de São 
Paulo, com seus 48 anos de cozinha francesa, a instalar filiais no Nordeste. Está há dois anos em 
Fortaleza e mais recentemente abriu uma casa em Salvador. O sucesso do seu suflê é o mesmo 
no Nordeste e em São Paulo, garante o sócio Demerval Despirite que, por outro, incluiu no 
cardápio de todas as unidades o Filé do Sirigado, peixe da costa cearense, criado no Marcel 
Fortaleza.  

O presidente da Abresi destaca ainda a multiplicidade como uma das principais características da 
cozinha brasileira, o que para ele é um grande atrativo para o turismo interno. "De norte a sul há 
cozinhas regionais ricas e diferenciadas. Vale um tour pelo Brasil só para conhecê-las", afirma.  

Tanta fartura e diversidade também estão fazendo a culinária brasileira ser exportada para outros 
países, com base no tripé feijoada, pão de queijo e caipirinha. A Forno de Minas (General Mills), 
está incrementando as vendas para os Estados Unidos, onde a empresa começa a operar por meio 
da Triunfo Importation Exportation Food Corporation, maior distribuidora de alimentos 
portugueses em território americano.  



A caipirinha é outro destaque mundial. Com mais de 5 mil marcas de cachaça e cerca de 30 mil 
produtores, o Brasil encerrou o ano passado com uma produção de 1,3 bilhão de litros. Deste 
volume, 14,8 milhões de litros seguiram para o mercado externo - a maior parte para a Europa, 
especialmente Alemanha, que consome mais de 30 % do total exportado. Os dados são do 
Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça (PBDAC), que reúne os produtores da 
bebida. Segundo Maria das Vitórias Cavalcanti, presidente do conselho deliberativo do PBDAC, as 
projeções para o setor são de crescimento de 30 % das exportações em 2003 e atingir 50 milhões 
de litros até o final da década.  

A churrascaria gaúcha Fogo de Chão abriu este ano sua quinta filial norte-americana, em Los 
Angeles. O movimento de estrangeiros em churrascarias é tanto que a Boizão Grill, em São Paulo, 
instalada na marginal Tietê, nas proximidades do Anhembi - que concentra um grande movimento 
de feiras internacionais -, fez um folheto com os nomes dos cortes de carne em inglês.  

O Brasil, aliás, exporta até pizza. A paulistana A Tal da Pizza tem uma filial em Miami, onde faz 
muito sucesso há quatro anos, e outra em Weston, próxima a Fort Laudardale, criada há menos 
de um ano. Com um consumo estimado de 1,4 milhão de pizzas por dia, segundo dados da 
Abresi, São Paulo serve muitos turistas interessados em conhecer os criativos recheios da pizza 
"brasileira".  
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São Paulo, 7 de Agosto de 2003 - Diversidade da cozinha brasileira é o grande atrativo, além de 
propiciar expansão no exterior. A cidade de Tiradentes, no interior de Minas, promove de 15 a 21 
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