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Opinião

P
rofissionalizar o se-
tor turístico, trans-
formando-o em pólo
deoportunidades, éo
principalcaminhopa-

ra que essa atividade se torne,
defato,mecanismodedesenvol-
vimentoparaumacidade,Esta-
do ou país. Economias cuja
maior parte da receita é criada
por essa área devem ter, por
parte do setor público, a cons-
ciênciadequeoturismoéferra-
menta econômica, responsável
por desenvolvimento.
Búzios vive de turismo: é ho-

je o 7º destino mais procurado

por estrangeiros em visita ao
Brasil, segundo dados da Em-
bratur.E, por isso, sabe oquan-
to é essencial um investimento
constante no setor. As mais de
20 praias, os 300 dias de sol e a
diversificada e luxuosa oferta
de restaurantes e hotéis são
atrativosquepercorremomun-
do. Porém, é preciso pensar em
estratégias que mantenham
um fluxo constante de visitan-
tes, movimentando o setor tu-
rístico ao longo de todo o ano,
não dependendo apenas dos
trêsmeses de verão.
Combater a sazonalidade é

umameta a ser perseguida não
só por Búzios, mas por todo o
Brasil.Pelanossamúltiplaofer-
tadeculturasepaisagens,sabo-
res e lugares. Épreciso investir
emmercadosemergentesebus-
car soluções que mantenham
nossos destinos atraentes em
todas as estações.
Buscandocaminhosparasa-

nar esse problema, Búzios vem
trabalhando desde o fim de
2005emparceriacomobalneá-
rio francês de Saint-Tropez,

aprendendo com a expertise de
um dos lugares mais famosos
do planeta. A cidade francesa
recebecercade5milhõesdevi-
sitantes por ano. Números de
causar inveja.
É claro que ambicionamos

Saint-Tropez, mas, como pri-
meiropasso,estabelecemosco-
mo meta manter Búzios rece-
bendo turistas por todo o ano,
deixando ativos o comércio e a
hotelaria da cidade, estabele-
cendo Búzios como rota ou pa-

rada obrigatória.Aparceria vi-
sa ainda a troca de experiência
administrativa, pondo o poder
público de Búzios em contato
com experiências bem-sucedi-
das de fomento à indústria do
turismo.
Emmaio, a CâmaraMunici-

pal de Búzios aprovou o Plano
Diretor da cidade, projeto que
estabelecerá, a longo prazo, as
principaisdiretrizesdeurbani-
zação, conservação, planeja-
mento e meio ambiente, crian-

do, assim, a infra-estrutura
tão necessária para inserir
Búzios no mercado de alto
nível, não pelo luxo, mas pe-
laqualidadedosserviçosofe-
recidos.
Crescer com qualidade é

o objetivo. Mas crescer não
significa deixar para trás as
características que tornam
um lugar especial. É preciso
defenderaspeculiaridadese
riquezas, preservar o meio
ambiente e os costumes lo-
cais. Búzios acredita em seu
potencial turístico e traba-
lha para se manter entre os
destinosmaisprocuradosdo
Brasil e domundo.●

*Armando Ehrenfreund
SecretáriomunicipaldeTurismo
deBúzios

C
omo é de conheci-
mento dos leitores,
nosso incansável via-
jante tem especial
prazer em partici-

par de momentos especiais
dos povos que visita. Mr. Miles
é da teoria de que, em instan-
tes de especial comoção, “a al-
ma dos povos vem à tona, sua
música tem mais emoção, os
pratos ficam mais saborosos e,
of course, as mulheres ficam
ainda mais bonitas”. Sabe-se,
por narrativas anteriores, que
mr. Miles esteve em Berlim
quando oMuro caiu e “pessoas
estranhas descobriram, entre

lágrimas, que eram vizinhas
da mesma rua”; que esteve em
Paris durante a liberação e di-
vidiu uma garrafa de champa-
nhe (“I would have preferred a
good scotch, but anyway...”)
com Charles de Gaulle no Cafe
de la Paix; que festejou, em
Praga, a chegada dos heróis da
seleção nacional de hockey so-
bre o gelo, campeões olímpicos
de 1998, com uma vitória de
mil significados sobre a sele-
ção da Rússia.
E que, well, my friends (esse
é nosso, não dele), já tem uma
reserva para vir ao Copacaba-
na Palace, a partir de 10 de ju-

lho, caso o Brasil conquiste o
hexacampeonato um dia antes.
Pois eis que, em função des-
sa extravagância, mr. Miles fi-
nalmente definiu aonde pre-
tende estar durante o Mun-
dial que começa na sexta-fei-
ra, saciando, dessa forma, a
curiosidade de inúmeros de
seus correspondentes. Ele
mesmo conta:
“Well, my friends, como vo-
cês devem saber, acaba de nas-
cer um novo país na Europa.
Em plebiscito, a maioria dos
habitantes de Montenegro –
que, in fact, chama-se Crna Go-
ra – decidiu pela separação da

Sérvia. It's amazing, isn't it?
Haverá uma equipe chamada
Sérvia e Montenegro jogando
o Mundial e, na verdade, ela já
será um combinado de duas
nações.
Se eles ganharem a Copa, a
Fifa terá de preparar dois tro-
féus, I suppose.
Meu velho amigo Ranjo Bu-
banka está exultante e convi-
dou-me para compartilhar a
alegria dos montenegrinos.
Confesso que não me agrada
esse tipo de nacionalismo exa-
cerbado – meu sonho é um
mundo sem fronteiras, as you
know –, mas estou consideran-

do participar dessa festa. Va-
mos a Sveti Stefan, uma pe-
quena ilha transformada em
um hotel encantador dentro
das águas do Mediterrâneo, a
poucos passos de Petrovac, on-
de há peixes excelentes e vi-
nhos nem tanto. O lugar me
traz ótimas recordações, por-
que foi onde Monica (N. da R.:
Monica Vitti, atriz italiana)
usou, pela primeira vez, aque-
le baby-doll fúcsia que, well,
was tremendous.
Suponho que osmontenegri-
nos estejam propensos a feste-
jar – and I love it!
Para fins estatísticos – e há

quem adore essas bobagens –,
Montenegro será mais um
país no meu currículo de via-
jante. O que, como se vê, é
uma falácia.
Ainda outro dia, eu tinha
prazer de conhecer os iugosla-
vos. Hoje preciso mencionar
que émeu prazer conhecer sér-
vios, croatas, eslovenos, bós-
nios e, now, montenegrinos.
What a stupid world, isn't it?
Anyway, só estou esperando
a confirmação de que os jogos
serão transmitidos e os pubs
estarão abastecidos. Em caso
positivo, escrevo-lhes de lá na
próxima semana.” ●

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’
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Combater a
sazonalidade é
uma meta a
ser perseguida

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:V-2:20060606:

V2 VIAGEM&AVENTURA TERÇA-FEIRA, 6DE JUNHODE2006
OESTADODES.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 jun. 2006. Viagem & Aventura, p. V2.

Text Box
Anúncio




