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Há um ano, o Brasil lançou a Marca Brasil em uma das maiores feiras internacionais de turismo, a 
International Tourism Exchange (ITB), em Berlim. Agora, na edição de 2006, o Ministério do 
Turismo, através da Embratur, procura reforçar a imagem do País como destino turístico e colher 
os frutos da propaganda anteriormente lançada no mercado europeu.  
 
A feira, que começa hoje e vai até o dia 12 de março, reúne 10 mil expositores, representando 
180 países e regiões. A expectativa é que 140 mil pessoas visitem o evento - dessas, pelo menos 
30 mil são esperadas no estande do Brasil.  
 
Aproveitando o ano de Copa do Mundo de futebol e o apelo que os brasileiros já conquistaram 
sobre o tema, o Ministério do Turismo está apoiando as ações de marketing internacional nas 
vitórias brasileiras nos campeonatos mundiais (1958/Suécia, 1962/Chile, 1970/México, 
1994/Estados Unidos, 2002/Japão e Coréia).  
 
"Atrelamos cinco Copas aos cinco segmentos turísticos do Brasil: cultura, sol e praia, negócios, 
esporte e ecoturismo. Hoje, por exemplo, faremos a apresentação virtual e decoração sobre a 
Copa de 1958, com um contexto cultural da época", afirma Janine Pires, diretora de Turismo de 
Negócios e de Eventos da Embratur.  
 
No estande brasileiro, são 54 empresas privadas brasileiras, que buscam atrair negócios nesse 
mercado. "É o momento de lançar destinos para temporadas de verão do mercado europeu, que 
começa em junho", diz Janine. "Quem visita a ITB são operadores e agentes de turismo, o que faz 
do evento uma vitrine para a indústria do turismo".  
 
Segundo pesquisa do ministério em 18 mercados, o patrimônio natural é a principal atração para 
a primeira visita ao Brasil, e a alegria do povo é a principal causa de retorno ao País.  
 
A participação brasileira em eventos desse porte é uma das ações de promoção do Destino Brasil, 
reforçadas pelo chamado Plano Aquarela, estratégia para o marketing internacional do turismo 
brasileiro, que também criou a Marca Brasil. O símbolo passou a representar não somente a 
imagem do turismo brasileiro no mundo todo como também identifica produtos brasileiros de 
exportação.  
 
Os investimentos do Plano Aquarela têm sido voltados principalmente para os operadores de 
turismo, em treinamento e qualificação para a venda internacional do destino. Segundo Janine, 
em 2006 haverão mais ações publicitárias para o consumidor final. O orçamento da Embratur para 
a promoção internacional do Brasil em 2006 é de US$ 60 milhões.  
 
Os maiores investimentos serão destinados para atração de turistas norte-americanos, que vêm 
ao Brasil especialmente a negócios. "Vamos trabalhar também destinos nos Estados Unidos, o que 
deve ser facilitado com o andamento da proposta do ministério brasileiro de reciprocidade de 
visto", diz a diretora da Embratur. O segundo foco de maior investimento é o mercado europeu. 
"Neste mercado, a grande motivação de viagem é o clima."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 mar. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 
 


