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Opinião

A
projeção do Brasil
no cenário mundial
comoumdosprinci-
pais pólos do turis-
mo de negócios in-

ternacionaltemsidoumaconse-
qüência natural de seu desen-
volvimento socioeconômico.
Além das privilegiadas belezas
naturais, nosso País desponta,
cada vezmais, como umpoten-
cial destino para congressos,
convenções, feiraseexposições
internacionais por conta de
uma conjugação de fatores, en-

treeles,apromoçãodeseusdes-
tinos no exterior, a visível me-
lhoriaemsuaestruturahotelei-
ra, a expansão das malhas viá-
ria e aérea regionais, além da
capacitação tecnológica e re-
ceptiva, de forma geral.
Diantedessecenário,nãores-
tadúvidadequeomercadobra-
sileiro reúne os requisitos para

figurarnaseletalistadosprinci-
pais países-sede de eventos in-
ternacionais,anualmentedivul-
gadapela ICCA,aentidademá-
xima do segmento de congres-
sos e convenções. O Brasil, se-
gundo o relatório, ocupa hoje a

11ª colocação, com 145 eventos
internacionais em 32 cidades,
com destaque para Rio, Salva-
dor, Curitiba, Porto Alegre e
São Paulo.
A capital paulista foi eleita,
ainda, por pesquisa recente fei-
ta no Chile, como o principal
destino do turismo de negócios
da América Latina – a cidade,
aliás, é sede pela terceira vez
consecutivadaLacime,omaior
encontrodo segmento de turis-
modenegócios, eventos, incen-
tivo e congressos da América
Latina e doCaribe, que começa
hoje.
Os números nos levam real-
mente a crer nisso. A expectati-
vaédeque,nesteano,maisde10
milhõesde turistasvisitemaca-
pital paulista, 70% deles para
participar de eventos empresa-
riais. É praticamente como se
uma outra São Paulo passasse

pela capital, que realiza, emmé-
dia, umeventoacadaseisminu-
tos, temuma feira de negócios a
cada três dias e cria, com turis-
mo, cerca de 500 mil empregos
diretoseindiretostodososanos.
Paraseterumaidéia,das170
principais feiras que ocorrem
anualmente no Brasil, 140 são
realizadas em São Paulo. Em
meioao seugigantismo, aquar-
ta maior cidade do mundo, no
entanto,seesquecedequeestá,
assim como as demais grandes
metrópoles brasileiras, sujeita
aosmesmosproblemasbásicos
de um país em desenvolvimen-
to como o Brasil.
A falta de segurança é, com
certeza,umdeles.Opavorurba-
no que tomou conta dos paulis-
tas semanas atrás, por contada
onda de criminalidade, se alas-
trou para os quatro cantos do
mundo. Não podemos negar

queaimagemdoPaís foiaba-
ladaequeanotícia, dealgum
modo, chegouaosmais de50
mil estrangeiros que vêm a
São Paulo participar anual-
mentedefeirasecongressos.
Somem-seaindaadesvalo-
rização do dólar e a crise da
Varig que, segundo as pala-
vras do ministro Walfrido
Mares Guia, “tem dificulta-
do o crescimento do turismo
corporativo conforme espe-
rado nos últimos meses”.
Masoquetemospercebidoé
que, mesmo emmeio às difi-
culdades inerentes ao setor,
a capacidade nacional da in-
dústria do turismo de negó-
cios temsuperado eventuais
temores externos.
Umbomexemplodessavi-
sãootimistaestánavinda,es-
ta semana, de mais de 200
grandes compradores es-
trangeiros da Europa, dos
Estados Unidos e principal-
mente da América Latina à
Lacime para conhecer a in-
fra-estrutura de receptivo
dosdestinosefazernegócios
com empresários e fornece-
dores.
Apesar dos contratem-
pos, o cenário do turismo de
negócios no Brasil – e na
América Latina – é promis-
sor, com a consolidação de
novos destinos no portfólio
de eventos nacionais e inter-
nacionais, como Curitiba,
Uberlândia, Manaus, Vitó-
ria, Natal e Salvador, entre
outros. E não se pode espe-
rar outra direção das cida-
des, à medida em que as via-
gens e o turismode negócios
têm se revelado os princi-
pais responsáveis pela cria-
ção de empregos e pelo de-
senvolvimento dos setores
aéreo, viário, hoteleiro e va-
rejista, entre outros.●
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C
omo já se podia infe-
rir de sua última
correspondência,
mr. Miles acabou
mesmo desistindo

de acompanhar a Copa do
Mundo em Montenegro por
causa de uma televisão tem-
pestuosa e de um bar mal-
abastecido. Nosso incansável
viajante optou por acomodar-
se na casa de seu velho amigo
Giacomo Abruzzo, proprietá-
rio de um bar – esse, sim, far-
to e generoso – na Via di Diac-
ceto, em Siena, na Itália. “Gia-
como é um napolitano radica-
do na Toscana que, I’m sure,

tem ao menos doze corações,
tamanha a emoção que trans-
borda a cada momento. Assis-
tir a um jogo com ele é como
estar no meio de centenas de
tiffosi, tão fortes são suas ma-
nifestações de alegria, desa-
grado, entusiasmo ou raiva.
Believe me, my friends: no jo-
go de estréia da Azzura, ele co-
meçou a chorar no primeiro
acorde do hino italiano e viu a
partida inteira em prantos. O
surpreendente é que, ao con-
trário do que se supõe, suas lá-
grimas irradiavam uma felici-
dade descomunal.”
De acordo com mr. Miles, a

escolha foi feliz porque o sol
da Toscana está magnífico,
Siena é uma de suas cidades
prediletas e Giacomo torna ex-
citing o mais aborrecido dos
jogos. “Inclusive, I must say, a
estréia dos The Three Lions
(N. da R.: nome pelo qual é co-
nhecida a seleção de futebol
da Inglaterra), que jogaram
como lazy cats.”
A seguir, a carta da semana:

Meu caro mr. Miles: muito me de-
cepciona seu entusiasmo pela Co-
pa do Mundo, um indecente mos-
truáriodenacionalismosexacerba-
dos em um mundo que o senhor

mesmo vê como “um território de
todos e sem fronteiras”. Era isso
que eu tinha a dizer.
AndréPiresRosenberg,pore-mail
“Well, my friend, registro sua
decepção e ouso supor que vo-
cê deve estar passando por
dias de intensa angústia para
tentar escapar do poder de
envolvimento desse ‘indecen-
te mostruário de nacionalis-
mos’. Ou teria o prezado ami-
go se refugiado no Arkansas
onde, em vez de Ronaldinho
Gaúcho ou David Beckham, o
assunto do mês é a detenção
da professora Heather Car-
ter, de Malvern High School,

acusada de manter relações
sexuais com uma aluna de 17
anos?
I’m sorry to disappoint you,
fellow, mas eu adoro uma Co-
pa do Mundo e, ao contrário
de você, considero magnífica
a possibilidade de observar
povos de origens tão distintas
dialogando pela bola... É bem
verdade que algumas nações
têm o vocabulário mais rico
que outras, mas um campo de
futebol é, em última instân-
cia, um fórum de debates mui-
to mais efetivo do que as Na-
ções Unidas. Do you know
what I mean?

Compare uma daquelas
chatíssimas sessões plenárias
com um estádio repleto de
gente feliz. Observe o anda-
mento do embate. Para come-
çar, exceto pelos referees, nin-
guém precisa de fones de ouvi-
do ou tradutores simultâ-
neos. As disputas são resolvi-
das com os pés, que, thanks
God, são menos dissimulados
e frios do que o raciocínio hu-
mano. E, ao contrário das con-
tendas diplomáticas, as de fu-
tebol sempre terminam com
algum resultado. Besides, my
friend, há sempre a festa and,
as you know, I love parties.” ●

Mr.Miles é o homemmais viajado
domundo. Ele já esteve em 131
países e 7 territórios ultramari-
nos. É colunista e conselheiro edi-
torial da revista ‘Próxima Viagem’

Otimismo no turismo de negócios

Melhorcomospésdoquecomacabeça

Dos turistas de SP,
70% participam
de eventos
empresariais
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