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Opinião

O
lazer e o turismo
vêm ganhando um
pesocadavezmaior
no dia a dia. A luta
do homem para se

manter no mercado profissio-
nalcomeçaaapresentarefeitos
colaterais e a dar sinais de que
nemsóde trabalhopodevivero
serhumano.Embuscadequali-
dadedevida,novaspráticas,an-
coradas no lazer, ganhammais
espaço. É preciso entender es-
sas mudanças sociais sobre o
uso do tempo para perceber a
direção em que sopram os ven-
tosdasnovasoportunidadesde
negócios.
Mas,comoodesenvolvimen-

todequalqueratividadeeconô-
mica depende de mão-de-obra
capacitadaedeumconjuntode
informaçõesdisponíveis, aapli-
caçãodepesquisascomoinstru-
mento de conhecimento se tor-
na imprescindívelparaosuces-
so de qualquer negócio. Os paí-
sesmaisdesenvolvidosdomun-
do não são os que mais produ-
zem bens de consumo, mas,
sim, os que detêm o know-how
empesquisa e tecnologia.
Por ser um setor multidisci-

plinar, que importa conheci-
mentodeváriasáreasdosaber,
a pesquisa voltada para o seg-
mento ultrapassa os domínios
acadêmicos e se populariza,
produzindo conhecimento pa-
ra empresas privadas, órgãos
governamentais e instituições,
fundamentandoatomadadede-
cisões estratégicas, táticas, de

planejamento, promoção, mar-
keting e gerenciamento. Um
país que possui pesquisa é um
país que sabe de seus proble-
mas, é capazdeanteciparques-
tões e pode solucioná-los.
Mesmo com o grande avan-

ço dos últimos anos, com uma
significativa produção de pes-
quisas,oturismoaindaestádis-
tante de outros setores econô-
micos que investem maciça-
mente na obtenção de informa-

ções para gerir seus negócios.
Comaglobalização,osriscosde
investimentocomeçamaapare-
cer e a necessidade de produ-
ção de conhecimento aumenta,
tornando imprescindível a dis-
ponibilidade de dados de quali-
dade, ou seja, oportunos, rele-
vantes e confiáveis. É aí que os
custosdepesquisasembasadas
emmetodologiasadequadasco-
meçam a se pagar e a se justifi-
car para fortalecer o setor.

Alémdeteraresponsabilida-
de de preservar e conservar o
usodostesourosnaturais,cultu-
rais e históricos, a indústria do
turismo deve fazer com que o
empresário tenha lucro, aten-
deràs expectativasda vidamo-
dernae,principalmente,ser,co-
mo é, a maior responsável por
postosdetrabalhoepelodesen-
volvimento socioeconômico.
Aimportânciadoturismono

cenáriomundial levouanovadi-
visão internacional do trabalho
adiscutirapossibilidadedoseg-
mentosetornaraprincipal fon-
te de renda de alguns países. O
Brasil, em especial, conta com
umpotencialamplamentereco-
nhecido, fazendo com que o se-
tor caminhe irreversivelmente
para a profissionalização.

Paraquesedêessedesen-
volvimento, o Instituto de
Pesquisas,EstudoseCapaci-
tação emTurismo (Ipeturis)
chega para revolucionar a
históriadoturismonoBrasil.
Éa iniciativaprivadasuplan-
tando obstáculos e conquis-
tando objetivos. A ambição
do instituto é tornar-se um
centro de excelência e refe-
rênciaobrigatóriaempesqui-
sas, estudos e capacitação,
propiciando conhecimento
tanto para a gestão privada
quanto para a elaboração de
políticas públicas.
O Ipeturis chega no ti-

ming certo, num momento
em que o Brasil abraça 2006
como o Ano Nacional do Tu-
rismo,comointuitodeforne-
cer suporte técnico de quali-
dade, para dar continuidade
a um trabalho realizado pelo

Ministério do Turismo, por
dirigentes estaduais e muni-
cipais, que revelou resulta-
dos surpreendentes. A idéia
é estimular empresários e
profissionais do segmento a
investir e acreditar nos no-
vos rumos do setor. É o mo-
mento de o País ganhar com
o que tem demelhor a ofere-
cer. Belezas naturais, povo
hospitaleiroeatrativoscultu-
raispodemnosremeteraum
destaqueno rankingdosme-
lhores em turismo. Vamos
trabalhar intensamente pa-
ra garantir essa colocação. ●
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A
inda em Cracóvia,
na companhia do
professor Rynek,
nosso correspon-
dente informa que

vai enfrentando o vento frio
que vem do Rio Vístula com o
auxílio da vodca Polmos. “Tem
sido uma viagem de muitas
emoções,my friends. Ontem, fo-
mos à Praça Szeroka, no anti-
go bairro judaico da cidade, e
fui surpreendido por uma to-
cante apresentação de música
klezmer. It was soul-stirring to
hear these old jewish songs em
uma cidade tão dilacerada pelo
anti-semitismo na 2.ª Guerra.”

Mr. Miles também se como-
veu porque na mesma praça
nasceu sua saudosa amiga He-
lena Rubinstein, “que tinha um
certo jeito com essa coisa de
cremes femininos”. De um cy-
bercafé na Rua Florianska, ele
respondeu aos leitores:

PrezadoSr. Miles: apreciomuito a
sua coluna e trabalho em uma
agência de viagens. Por confiar no
seu know-how,me permiti consul-
tá-lo.Queromontar umroteiropa-
ra umacliente…
NoraHabert, por e-mail
“I’m very sorry, my dear, mas
confesso que não me sinto ca-

paz de organizar roteiros de via-
gens, especialmente para pro-
fissionais. Sou, as you know, um
tanto excêntrico nasminhas es-
colhas e o máximo que me per-
mito são considerações gerais.
Besides, o que você pede é uma
sugestão para uma viagem de
18 dias por três países da Euro-
pa. Eu gastaria esse caderno to-
do para formular esse progra-
ma. Aprendi com Bernard (N.
da R.: Bernard Shaw, dramatur-
go irlandês) que quando não é
possível dedicar muito tempo a
um texto, ele sempre fica longo
demais. A concisão, my dear, é
terrivelmente demorada.”

Prezado amigo Mr. Miles: quero
cumprimentá-lo pelos seus arti-
gos maravilhosos. Na realidade,
coma legião de amigos que tem, é
impossível sentir solidão. Viajar é
bom e fica melhor quando pode-
mosconhecernovaspessoase for-
mar novas amizades.
SidneyCantilena, por e-mail
“Thank you, Sidney. Você en-
tendeu porque eu insisto nessa
mesma cantilena, didn’t you?”

Dear Mr. Miles: meu nome não é
Miriam, mas, tendo lido sua char-
mosa mensagem para essa leito-
ra, quero dizer que me senti atraí-
dapor sua sugestão.Assim, sendo

o senhor um leal súdito britânico e
eu uma woman of the world, con-
cordo,prazerosamente,emencon-
trá-lo para um drinque no dia 28
deabril emLisboa.Por favor, faça-
me saber de sua disponibilidade.
Cecily, ladyThompson, por e-mail
“What a charming invitation, la-
dy Thompson! Estou seguro de
que você se refere à carta em
que me pus à disposição para,
eventualmente, dividir despe-
sas com uma leitora single con-
trariada comos elevados encar-
gos impostos a quem viaja sozi-
nho.Well, creio que a proposta
foi rechaçada por aquela consu-
lente, mas fico honrado emper-

ceber que minhas palavras não
foram jogadas ao vento. Let me
see… Lisboa, 28 de abril? Há
uma tasca muito agradável
atrás da Sé… Vamos fazer o se-
guinte, my darling. Esqueci mi-
nha agenda em Essex e vou
consultá-la nos próximos dias.
In the meantime, você não se in-
comodaria em enviar uma foto
autêntica e atualizada para a
redação, wouldn’t you?” ●

Mr.Miles é o homemmais viajado
domundo. Ele já esteve em 130
países e 7 territórios ultramari-
nos. É colunista e conselheiro edi-
torial da revista ‘Próxima Viagem’

Aimportânciadapesquisanoturismo

Emoções,consultasepropostas

É imprescindível
dispor de dados
relevantes e
confiáveis
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