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 Para atingir os 54 milhões de
desembarques domésticos esti-
mados para este ano, o Minis-
tério do Turismo quer agilizar
com os empresários do setor o
projeto Vai Brasil, que visa tor-
nar o trânsito turístico interno
mais acessível economicamente
e menos sazonal. Hoje temos
57% das viagens concentradas
em três meses (dezembro, ja-
neiro e fevereiro)", disse o mi-
nistro Walfrido Mares Guia,
que participou ontem do Fórum
Panrotas, em São Paulo.

"Esse plano de incentivo está
sendo pensado junto ao trade de
turismo que, bem como a popu-
lação, será beneficiado pelo
maior movimento de visitantes
durante os nove meses do ano
em que costumam ter subocupa-
cões", completou o ministro.

Na próxima quarta-feira,
Mares Guia_vai se reunir com a
diretoria da Braztoa (Associa-
ção Brasileira das Operadoras
de Turismo) para dar andamen-
to ao projet.''O Vai Brasil vai
beneficiar todas as classes so-
ciais, seja família, jovem ou
aposentado, que terão acesso a
pacotes muito mais econômi-
cos em meses em que não estão
acostumados a se movimentar
pelo País." A proposta é traba-
lhar com descontos superiores
a 30%. A meta do Plano Nacio-
nal de Turismo é chegar a 65
milhões de desembarques in-
ternos até 2007.

O desembarque de passagei-
ros de vôos nacionais tem apre-
sentado crescimento há 36 me-
ses consecutivos. O recorde, no
acumulado de 2005, somou
43,1 milhões de passageiros —
número 17,9% maior que do
ano anterior, conforme a In-
fraero. Em janeiro de 2006,
4,18 milhões de brasileiros de-
sembarcaram em vôos nacio-
nais, e em fevereiro o movi-
mento foi de 3,5 milhões.

Com a entrada de US$ 359
milhões com turistas estrangei-
ros, o mês passado foi o melhor
fevereiro da história do turismo
receptivo internacional do Bra-
sil e o terceiro melhor desempe-
nho de todos os tempos, atrás
apenas de agosto e dezembro de
2005 (US$ 360 milhões) e janei-
ro de 2006 (US$ 402 milhões).

De acordo com dados do
Banco Central, o crescimento
com relação a fevereiro de 2005

- que já havia sido recorde,
com US$ 327 milhões — foi de
9,79%. O acumulado do ano es-

tá em US$ 762 milhões, 14,07%
mais que o primeiro bimestre de
2005 (US$ 667 milhões).

O mês de fevereiro apontou
um déficit de US$ 76 milhões,
pois os turistas brasileiros gas-
taram no exterior US$ 435 mi-
lhões. O déficit do ano é de
US$ 71 milhões.

Já os desembarques interna-
cionais, segundo a Infraero,
cresceram nos vôos não-regu-
lares (charters). Foram 50.798
passageiros desembarcados em
fevereiro ante 47.312 no mes-
mo mês de 2005, um cresci-
mento de 7,36%.

Segundo estudo da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), apre-
sentado pelo ministro, as 80
maiores empresas do setor
(considerando também compa-
nhias aéreas) faturam R$
25,5 bilhões em 2005, um cres-
cimento médio de 17% em re-
lação ao ano anterior. O acrés-
cimo no número de funcioná-
rios foi de 14,23%, totalizando
67 mil postos. Em 2006, a pre-

visão é de crescimento na con-
tratação de pessoal em 13,5%.

INVESTIMENTOS
Em 2005, houve uma evolu-

ção de 40,4% nos financiamen-
tos concedidos ao turismo pelos
bancos oficiais (Banco do Bra-
sil, Caixa Econômica Federal,
Banco da Amazônia, Banco do
Nordeste e Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social), passando de R$ 1,37 bi-
lhão em 2004 para R$ 1,91.

Até 2008, estão previstos R$
3,4 bilhões em investimento na
hotelaria, em 134 empreendi-
mentos. Quase 50% será no
Nordeste e 41% na região Su-
deste. Os investimentos menores
(2,9%) serão no Sul do País.

Já a receita cambial do turis-
mo tem apresentado crescimento
consecutivo há 34 meses — US$
3,86 bilhões (20% mais que em
2004). A meta é chegar a US$
6,3 bilhões em receita cambial e
310 mil empregos este ano.

Quanto à vinda de turistas es-
trangeiros, o governo quer au-
mentar de 5,5 milhões em 2005
para 7 milhões em 2007. "Para
isso, é preciso aumentar os vôos
para o País", disse Mares Guia.
Da América do Sul, são 315 fre-
qüências semanais. Para atingir
a meta, o ideal é que aumentem
paras,400 vôos semanais. Da Eu-
ropa, a meta é aumentar de 181
para 220 freqüências semanais.
No total, de 71-0 vôos semanais
do exterior, o ideal é um cres-
cimento para 900 vôos. 
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