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Cetur, visão
estratégica para
impulsionar o turismo
Antonio Oliveira Santos

Presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC)

A defesa de um melhor ambiente de negócios, com
uma legislação adequada e estímulo para que os investimentos possam ser realizados de forma a gerar
desenvolvimento para o Brasil, é uma das bases de
atuação da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).
O setor de turismo está e sempre esteve no centro das preocupações da CNC. É um compromisso
histórico da Confederação defender os interesses
dos empresários de um setor tão importante e contribuir para a consolidação de políticas que ajudem
o País a alcançar o patamar que seu potencial faz
por merecer.
A publicação que ora oferecemos é o resultado
de mais uma iniciativa nesse sentido. Por meio do
Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade
(Cetur), a CNC reúne os melhores especialistas para
debater temas relevantes e propor caminhos para o
avanço do turismo brasileiro.
No momento em que a aviação comercial brasileira enfrenta um desafio de crescimento, depois de
passar por período de grandes avanços, uma abordagem analítica e técnica da conjuntura do setor
colabora para ajudar a construir e definir as políticas necessárias, que podem destravar esse importante segmento.

Por outro lado, os debates promovidos pelo Cetur,
sobre os eventos esportivos e a interação dos esportes
com o turismo, mostram que, além de competição,
o esporte proporciona mais qualidade de vida – um
dos focos do trabalho já realizado com sucesso pelo
Serviço Social do Comércio (Sesc) – e impulsiona
diferentes setores econômicos.
Na discussão promovida pelo Conselho, buscou-se entender a melhor forma de aproveitar os legados
olímpicos e da Copa para promover os esportes amador e de alto rendimento no País.
O resultado é mais uma contribuição para o debate e o encaminhamento de soluções que realmente
ajudem o turismo brasileiro a decolar. Somente com
uma coordenação de esforços e um alinhamento de
visões de governos, legisladores e iniciativa privada
será possível fazer do turismo a alavanca para o desenvolvimento econômico que todos sabemos ser possível.
Ao observarmos o trajeto percorrido, podemos
perceber que muito já foi feito. Mas o Brasil pode
muito mais. Basta compararmos com o que nações de
economia e potencial até menores estão fazendo, para
vislumbrarmos os benefícios a serem alcançados com
um setor turístico bem consolidado.
É nisso que a CNC acredita, e é para isso que trabalhamos todos os dias.
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Turismo como
ferramenta de
desenvolvimento
Alexandre Sampaio de Abreu
Presidente do Conselho Empresarial de Turismo e
Hospitalidade (Cetur)

O Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade
(Cetur) atua de forma sinérgica, congregando instituições de caráter associativo que reúnem os principais segmentos da cadeia produtiva do turismo, como
agências de viagens, organização de eventos, locação
de carros, cruzeiros e parques temáticos, entre tantos
outros. Com o abrigo da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as entidades têm apoio para conduzir demandas e debater
questões que impactam o setor produtivo.
Os seminários promovidos pelo Cetur, com foco no
turismo esportivo e na aviação, trazem luz para as dificuldades e os desafios de crescimento desses mercados
no País. Esta publicação tem a função de compartilhar
os debates realizados, ao longo de 2017, sobre esses temas, além de disponibilizar às autoridades propostas
de políticas públicas vindas do trade, que apresentamos como recomendações ao fim desse estudo.
A aviação é um meio de transporte essencial para
o turismo, seja de negócios ou a lazer, em um país
de dimensões continentais como o Brasil. Para promover o acesso universal ao transporte aéreo no País,
ficou evidente a necessidade de garantir um ambiente de negócios mais competitivo. Nesse sentido, há
propostas que são recomendações inseridas neste documento, como a de criar um teto (12%) para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
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e Serviços (ICMS) sobre o combustível de aviação; e
a de reduzir barreiras à entrada do capital estrangeiro
nas empresas aéreas.
Na outra ponta, os eventos esportivos se mostram
como oportunidades de ampliar o calendário de
eventos das cidades, trazendo um turismo mais qualificado, com maior gasto por tempo de permanência.
Depois de o Brasil sediar os maiores eventos esportivos do planeta, descortina-se para o País a possibilidade de utilizar o legado de infraestrutura olímpica e
da Copa do Mundo de Futebol para continuar recebendo eventos. Temos no Rio de Janeiro, por exemplo, além do centro de análise de desempenho, todo
o equipamento esportivo necessário para trazer etapas de competições sul-americanas das mais variadas
modalidades esportivas. Equipamentos que correm o
risco de ser sucateados se não forem utilizados.
A publicação também apresenta exemplos de sucesso na promoção turística de aeroportos, destinos e
na captação de eventos, além de produtos do turismo
esportivo e tecnologias utilizadas na promoção e na
operação turística.
O Cetur entrega mais um estudo que colabora para
pensar o turismo como uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social, apresentando também
demandas do trade para a construção de um ambiente
mais competitivo e produtivo.
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Cetur

Agenda

Na condução dos seminários organizados pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) e na redação dos seus respectivos compêndios, como este, salta aos olhos a
necessidade de desenvolver, implantar e monitorar um Plano Nacional de Turismo (PNT)
que contemple encaminhamentos que nos conduzam à solução de demandas estruturais. Um
PNT que vise a uma trajetória virtuosa e próspera.
O Brasil apresenta um enorme potencial para geração de novas oportunidades: ocupa o 1º
lugar no mundo em termos de recursos naturais; é a 11ª economia em Turismo; e figura em
27º lugar no ranking de competitividade. Entretanto, para ingressar nesse mercado global,
não podemos mais ser amadores no desenho de uma estratégia.
O Turismo só se concretizará no território nacional se a aviação gerar a estrutura para que
isso aconteça. Sem ela, simplesmente se extingue um imenso conjunto de atividades econômicas. A aviação propulsiona o desenvolvimento. Portanto, é necessário buscar alternativas
para que o Brasil salte do índice de 0,5 passageiro por habitante para 1,5 ou 2 passageiros,
como nos países desenvolvidos.
Para abraçar as oportunidades que o futuro nos reserva, precisamos consolidar nossa presença em novos segmentos que aproveitem sinergias como as que o turismo esportivo nos
oferece. Afinal, um país que sediou os dois maiores eventos esportivos do mundo não poderá
dar as costas às plataformas de comunicação construídas nesse caminho.
Necessitamos rever competências e alargar conhecimentos; devemos formular políticas
públicas, intra e interministeriais; e, principalmente, precisamos ingressar no mundo da inovação tecnológica. Nosso caminho na inovação começa obrigatoriamente por ultrapassar as
barreiras culturais que nos impedem de trabalhar com ciência de dados na condução das políticas de promoção turística. É tempo de inaugurar uma etapa do desenvolvimento turístico
brasileiro que seja consoante com o mundo digital do Século XXI.
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Desafios da Aviação Nacional
Secretaria de Aviação Civil do Ministério
dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Imagem: Edgar Marra/Paulo Negreiros

De acordo com Rogério Teixeira Coimbra, então
diretor de Políticas Regulatórias da Secretaria de
Aviação Civil (SAC) do Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil, após mais de uma década
de crescimento da aviação, a uma média de 12% ao
ano, não só a crise econômica provocou a retração da
demanda, como a desregulamentação e a queda de
preços geraram gargalos de infraestrutura, os quais,
por falta de planejamento, não acompanharam a expansão do setor na mesma velocidade. Para atender
a essa demanda reprimida, veio a decisão de trazer
a iniciativa privada para a parte de investimentos
em aeroportos, nos programas de concessão. Os aeroportos de Natal e Brasília foram os dois primeiros.
"Nesse período de cinco anos, houve um investimento
em infraestrutura aeroportuária maior do que nos 16
anteriores. Isso prova que, de forma geral, esse é um
modelo bem-sucedido, apesar de diversos ajustes para
corrigir erros ao longo do caminho", disse Coimbra.

Rogério Teixeira Coimbra, o então diretor de Políticas Regulatórias
da Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil
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O setor de aviação apresenta características únicas
por ser intensivo em capital, tecnologia e mão de obra.
Desta forma, as peculiaridades do segmento devem
ser consideradas no tocante à elaboração de uma
regulação adequada. Os principais pontos a serem
considerados na construção do ambiente regulatório
adequado são: perecibilidade; custo fixo de administração elevado versus um custo variável baixo; e demanda elástica, portanto, reativa a preço.
"Passamos por um ciclo em que as grandes mudanças nesse campo revogaram uma série de leis que
mais atrapalhavam do que ajudavam", lembrou o diretor da SAC. "Sob o ponto de vista da redução de
custo, o foco precisa ser a construção de um ambiente competitivo, não somente o foco nas tarifas."
Uma agenda importante diz respeito à aprovação
do Projeto de Resolução do Senado (PRS) nº 55/2015,
que prevê a redução do teto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do querosene
de aviação, visando à queda da base de custo do setor. "Outro ponto, não obstante os avanços obtidos
até aqui, reside na continuidade da expansão da rede
de infraestrutura. Lembremos que, a despeito da crise
interna, o momento é de abundância de capital e liquidez no mercado internacional. Temos que aproveitar a
oportunidade para trazer investimentos estrangeiros
ao Brasil, a exemplo dos que atraímos no último leilão,
em março, relacionado a obras em quatro aeroportos.
E estamos trabalhando na concessão de mais 14. Nesse cenário, em que precisamos aliar a demanda por investimento a uma baixa disponibilidade de orçamento
público, as parcerias junto à iniciativa privada se tornam fundamentais", afirmou Coimbra.
A redução de barreiras à entrada de capital externo,
de maneira a incentivar o ingresso de novas empresas
na área de aviação, configura outro tópico relevante.
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Nesse período de cinco anos, houve um
investimento em infraestrutura aeroportuária
maior do que nos 16 anteriores.
Rogério Teixeira Coimbra
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Imagem: Divulgação Inframérica

"Estamos trabalhando para permitir que estrangeiros
invistam na montagem de uma empresa com CNPJ
brasileiro, obedecendo à regulamentação da Anac e
pagando tributos aqui", completou o diretor.
O governo também trabalha na direção de ampliar
a conectividade entre países – visto que os acordos bilaterais, historicamente, estabelecem restrições quanto ao número de frequências que cada empresa pode
operar para cada lado. A ideia é suprimir as limitações,
permitindo, por exemplo, que uma companhia, ao
pousar num segundo país, siga o voo a um terceiro,
maximizando a utilização da sua frota e, consequentemente, as receitas.
"Estamos bastante otimistas no sentido de trazer
a aviação civil cada vez mais para o padrão internacional, fomentando a expansão da área por meio
da redução do custo administrativo e do preço das
passagens, via medidas como diminuição do ICMS,
liberdade tarifária e franquias diferenciadas de bagagem. As homologações e certificações também são
muito importantes. Precisamos buscar essa padronização, alçando o setor às melhores práticas internacionais. Esperamos, assim, num cenário de retomada
do crescimento econômico, buscar a universalização
do acesso ao transporte aéreo", disse Coimbra.
Nesse horizonte de planejamento, o governo divulgou em evento recente a projeção de demanda
relacionada a todos os aeroportos no Brasil, um
input para o resgate do Plano Aeroviário Nacional.
Essa é uma preocupação das empresas concessionárias, decorrente de seu cronograma de investimentos e dos gatilhos de demandas dentro dos próximos anos. Há diversos aeroportos com capacidade
de expansão no Brasil.
A questão da sustentabilidade configura outro
ponto crucial das políticas regulatórias: agora, a concessão se dá por maior outorga e não por menor tarifa,
que foi mantida justamente para que esse subsídio
cruzado pudesse continuar acontecendo, mas não via
Infraero. "Estamos estruturando, ante à próxima rodada, um modelo de concessão em blocos, no qual
um aeroporto superavitário apoia os deficitários, de
forma que aquele grupo gere um resultado positivo.
Há sempre a preocupação de que o sistema sob a gestão da Infraero seja sustentável", finalizou Coimbra.
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Imagem: Divulgação Inframérica

Com o processo de privatização no setor, a Inframérica
assumiu, pioneiramente, a gestão do Aeroporto de Natal,
inaugurado para a Copa do Mundo. Em dezembro de
2012, passou a gerir o Aeroporto Internacional de Brasília, hoje um dos melhores aeroportos nacionais, e talvez
internacionais, dotado dos processos ágeis que a fluidez
da conectividade exige. Brasília representa um hub natural – um problema que aconteça nele trava a malha do
País inteiro. O aeroporto, o único que interliga todas as
capitais, é agora o terceiro maior do Brasil: recebe em
média 50 mil passageiros – 42% por conexões – em 450
operações ao dia, com excelentes níveis de regularidade
e pontualidade. "Estamos trabalhando intensamente no
projeto de construção de um novo píer internacional,
de modo a atender ao crescimento da demanda. Acreditamos que Brasília será o segundo ponto do tráfego
internacional no País, então pretendemos que se torne
um hub da América do Sul", disse o diretor de Negócios
Aéreos da Inframérica, Roberto de Oliveira Luiz.
Até 2015, a concessionária registrou um crescimento
expressivo, chegando à casa de dois dígitos. A crise, no

Imagem: Edgar Marra/Paulo Negreiros

Inframérica, representante brasileira
da Corporación América

Roberto de Oliveira Luiz, diretor de Negócios Aéreos da Inframérica

entanto, provocou um forte impacto financeiro, num
momento em que se começava a pagar o investimento.
Para 2018, já se antevê um horizonte de alguma melhora em comparação ao exercício de 2017, mas nada que
se assemelhe aos anos iniciais. "Entretanto, é necessário
seguir com os investimentos, os quais até agora têm sido
muito voltados à operação doméstica, a mais afetada em
termos de qualidade e regularidade", alertou Luiz.
A Inframérica, representante brasileira da Corporación America, holding argentina, administra 51 aeroportos em sete países. Ela movimentou 836 mil voos e
72 milhões de passageiros em 2016.

Acreditamos que Brasília será
o segundo ponto do tráfego
internacional no país.
Roberto de Oliveira Luiz

Píer Sul do Aeroporto Internacional de Brasília
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Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear)

Eduardo Sanovicz

A curva evolutiva do setor de aviação experimentou uma
fase de retração nos dois últimos anos que levou à adoção
de três medidas: revisão dos custos internos; análise de
rotas, buscando-se as mais rentáveis; e – a mais complexa
– diminuição da malha aérea. Só em 2016, 60 aeronaves
deixaram o país, o correspondente a sete milhões de passageiros a menos. Agora, o grande desafio é trazê-las de
volta, a partir do aumento do número de usuários. Nesse
caminho, interpõe-se o custo do combustível, equivalente a cerca de 30% do preço do bilhete no Brasil, enquanto a média mundial fica em torno da metade. "Isso ocorre, principalmente, por sermos o único país do planeta
em que incide tributo regional no querosene de aviação,
o ICMS, que varia de estado a estado e em São Paulo,
o mais onerado, chega a 25%. Assim se explica porque
muitas vezes se torna mais caro viajar para o Nordeste do
que ao exterior", lembrou o presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear), Eduardo Sanovicz.
Até meados de 2006, o ICMS não representava um
tema relevante, uma vez que os preços dos bilhetes
eram tão altos que a taxa se diluía na composição geral
dos valores. Porém, no momento em que a tarifa média
veio caindo e triplicou o número de passageiros para
cem milhões, ao lado de todo o exercício de renovação de frota e aperfeiçoamento tecnológico, a questão
emergiu com toda a potência. "Hoje, à medida que
nos aproximamos do modelo internacional, por meio
de uma série imensa de medidas, qualquer distorção,
como a do ICMS, salta aos olhos", disse Sanovicz.

Imagem: Edgar Marra/Paulo Negreiros

Apesar de o mercado brasileiro ter
triplicado nos últimos 15 anos, a média
de viagens por habitante, no País, ainda
é de meia viagem por habitante.

Portanto, a agenda agora gira ao redor da tributação sobre o querosene de aviação. "E também da
revisão do Código Brasileiro de Aeronáutica, a fim
de que nos equiparemos aos padrões internacionais",
completou o presidente da Abear.
A Abear atua sob três princípios básicos: trabalhar
no propósito de que o ambiente de negócios da aviação
brasileira siga padrões internacionais em termos de regulação e competitividade; buscar que o aparato de Estado e a cadeia produtiva funcionem de modo eficaz; e
lutar pela manutenção do programa de liberdade tarifária. Nesse escopo, o foco das atenções recai sobre as áreas de comunicação e marketing, relações institucionais,
segurança em operações de voo e jurídico-tributária.
"A Abear dispõe de 37 comitês diferentes, com advogados e tributaristas tratando de temas ligados ao ordenamento da aviação no nosso país. Saltamos de 30 milhões de passageiros na virada do ano 2000 para a atual
faixa, um pouco superior a cem milhões, dos quais 98
milhões na esfera doméstica. Mais de meio milhão de
toneladas de cargas passam por 126 aeroportos brasileiros atendidos pelas empresas associadas. Se somarmos as
companhias aéreas não representadas pela Abear, alcançaremos a casa de 270 cidades servidas por algum tipo
de conectividade aérea. Internacionalmente, chegamos a
70 destinos, com quase três mil decolagens diárias. Apesar de o mercado brasileiro ter triplicado nos últimos 15
anos, a média de viagens por habitante, no País, ainda é
de meia viagem por habitante", explicou Sanovicz.

Eduardo Sanovicz, presidente da Abear
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Promoção turística setores público e privado

O deputado Federal, e na ocasião, secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco e presidente do
Fórum Nacional de Secretários de Turismo (Fornatur), Felipe Carreras diz que Pernambuco tem se sobressaído na promoção turística. "Entendemos que é
necessário caminhar junto às inovações tecnológicas
e às redes de conexão globais, uma vez que 98% das
pessoas que têm smartphone decidem uma viagem
através do seu celular. Procuramos intensificar nossa presença nesse poderoso mundo digital", ressaltou
Carreras.
Segundo ele, a avalição de serviços e produtos feita
pelos consumidores promove uma qualificação maior
em todos os setores da indústria turística, da aviação
ao restaurante. Nesse sentido, Pernambuco fez algo
inusitado em 2016, que se repetiu este ano pelo sucesso atingido. Foram selecionadas três web celebridades
– pessoas que aglutinam de 500 mil a um milhão de
seguidores no Facebook – em cada um de seus principais destinos emissores domésticos (São Paulo, Distrito
Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará)

Somos totalmente favoráveis à redução
para 12% do ICMS (sobre combustível
para aviação) no Brasil inteiro.
Felipe Carreras
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Secretaria de Turismo, Esportes
e Lazer de Pernambuco

Felipe Carreras, o então secretário de Turismo, Esportes e Lazer
de Pernambuco e presidente do Fórum Nacional de Secretários de
Turismo (Fornatur)

e internacionais (Argentina e Uruguai). Assim, organizou-se um concurso – premiando-se um de cada destino para visitar Pernambuco no carnaval –, e eles então
postaram fotografias de diversas atrações do estado
(praias, restaurantes, museus), pedindo votos aos seguidores. "A iniciativa gerou um grande alcance orgânico,
por meio de milhões de compartilhamentos e comentários. Quem contabilizou mais curtidas ganhou um
fim de semana em Fernando de Noronha com acompanhante. Em suma, obteve-se um resultado fantástico,
sem a contrapartida do investimento", contou Carreras.
De acordo com o secretário, Pernambuco vem apostando fortemente no setor de aviação. “Antes de assumir o cargo no governo, pude enxergar como funcionavam no Nordeste os voos regionais e internacionais.
Dois terços de quem viaja a turismo o fazem por avião.
Portanto, só podemos nos consolidar como destino turístico por intermédio da conectividade nessa área. Ob-
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servamos o crescimento da intenção de viagem dentro
do Brasil, agora na faixa de 77%, dos quais 50% escolhem a região Nordeste. Justamente por nossa posição
estratégica privilegiada, promovemos uma campanha
de marketing chamada 'Pernambuco, o Coração do
Nordeste', a partir da qual conquistamos muitos voos
internacionais", revelou Carreras. "De quatro destinos,
Lisboa, Panamá, Frankfurt e Miami, pulamos para 15,
mesmo diante do cenário de dificuldade econômica do
País. E voamos direto, a partir do Aeroporto Internacional do Recife, a 36 destinos no exterior, ultrapassando Salvador pela primeira vez na história, com mais de
32% da movimentação de passageiros na região."
Recife foi também eleito pela Azul Linhas Aéreas
para implementar um hub regional, passando a constituir a única cidade com voos para as demais capitais
do Nordeste – outro feito inédito. “Fizemos isso por
meio de incentivo fiscal. Somos totalmente favoráveis
à redução para 12% do ICMS (sobre combustível para
aviação) no Brasil inteiro. Ao assumirmos o governo,
as companhias filiadas à Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag), Azul, Avianca, Gol e Latam, pagavam 25% de ICMS sobre o combustível, como de
praxe em todo o País. Quando recebemos a proposta
de baixar o índice para 7%, conseguimos convencer
o governador Paulo Câmara a aceitá-la. Hoje, a Azul
lidera suas operações em Pernambuco. E o estado continuou a arrecadar o mesmo valor de antes, enquanto

vigoravam os 25%, por conta do incremento no consumo de combustível, além de multiplicar a oferta de
voos e, consequentemente, de oportunidades e empregos. São 2.500 pousos e decolagens por mês, através
do hub da Azul, em 22 do nosso total de 36 destinos.”
O início da ampliação da malha internacional de
Pernambuco catapultou a Argentina do quinto ao primeiro lugar como destino emissor, a partir da criação
de um voo direto entre Recife e Buenos Aires. Houve
um trabalho de convencimento junto à Secretaria de
Fazenda e aos seus auditores, que recebem remuneração
(inclusive bônus), à semelhança de vários estados, de
acordo com a arrecadação – por isso são avessos a benefício fiscal. Depois da instituição da rota ponta a ponto,
os 37 mil turistas contabilizados em 2014 saltaram para
58 mil e 112 mil em 2015 e 2016, respectivamente. Em
agosto de 2017, o número já estava em torno de 118 mil
e poderá alcançar 180 mil, gerando aos cofres públicos
pernambucanos cerca de R$ 200 milhões/ano.
"O imposto que o estado arrecada ultrapassa e muito o benefício fiscal concedido. E todos saem ganhando, do hoteleiro ao taxista e à barraca de coco. Nossas
expectativas são no sentido de continuar trabalhando
de forma inovadora, envolvendo parcerias com todas
as entidades que compõem o trade do Turismo, como
Cetur (Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade) e Abear, para que possamos chegar a um
Brasil mais justo", finalizou Carreras.
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Changi Airports International Aeroporto Internacional do Galeão

Para 2018, vamos manter esse processo
disruptivo, em que um aeroporto busca pela
primeira vez a interação com todos os players.
Acreditamos que outros aeroportos começarão
a aderir à mesma estratégia no futuro.

nacionais, duas domésticas e uma pública, em que se
pode, por exemplo, tomar banho à espera do voo), com
uma equipe que faz o acompanhamento completo do
viajante internamente. Há um hotel na área restrita, e
será inaugurado um spa na parte internacional, voltado
a quem precisa aguardar uma conexão por longo tempo.
"Queremos passar a experiência de uma casa carioca dentro do aeroporto. Abrimos recentemente, inclusive, uma filial da tradicional Confeitaria Colombo,
com a icônica réplica do vitral, ao lado de restaurantes típicos do Rio, como Palafita e Delírio Tropical.
No duty free, há o Espaço Maracanã, o Espaço Lapa
e o Espaço Copacabana. Meu desafio este ano era aumentar o conhecimento dos mercados B2B e B2C sobre a nova estrutura do aeroporto, que acaba de completar 40 anos. E, também, desenvolvê-lo como hub,
não apenas para o Brasil, mas para a América Latina.
Como ferramenta de marketing, dialogamos bastante com o público via smartphones e redes sociais.”
Nessa perspectiva, foi lançada a webserie RIOgaleão Explore, uma iniciativa da concessionária para
Imagem: Edgar Marra/Paulo Negreiros

Responsável pelo Desenvolvimento de Passageiros
do Aeroporto Internacional do Galeão, Bruno Reis
explicou que, ao longo do período, a estratégia de
aproximação vem envolvendo companhias aéreas, operadoras, agências de viagem, conventions bureau, organizadores de eventos, associações representativas, rede
hoteleira e organizações governamentais. A missão da
nova área – um híbrido entre os setores comercial e
administrativo e o desenvolvimento de novas rotas – é
estreitar as parcerias no sentido de incrementar o fluxo
de passageiros no terminal em que operam três alianças aéreas: Oneworld, Star e Sky Team. Ao todo, são
29 destinos internacionais e 27 domésticos, conectados
por 21 companhias estrangeiras e quatro brasileiras.

Bruno Reis

De acordo com Reis, o diferencial competitivo do
Galeão em relação aos outros aeroportos nacionais pode
ser observado nos seguintes aspectos: 100% dos embarques e desembarques efetuados por fingers (corredores
que ligam a sala de embarque ao avião); embarque automatizado, com grande economia de tempo; e sistema
de despacho de bagagem em área restrita, destinada a
passageiro vindo do exterior em conexão com outro
destino no País. Além disso, existe o serviço de cerimonial e hospitalidade nas sete salas VIP (quatro inter-
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Bruno Reis, responsável pelo Desenvolvimento de Passageiros do
Aeroporto Internacional do Galeão - Changi Airports International
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apresentar aos passageiros experiências em destinos
nacionais e internacionais que se conectam com o
aeroporto. Em julho, por exemplo, a influenciadora
digital Amanda Antunes, do blog Prefiro Viajar –
que reúne mais de 150 mil seguidores no Instagram,
Facebook e YouTube –, acompanhou uma equipe do
Galeão na primeira jornada: para o Maior São João
do Mundo, em Campina Grande (Paraíba).
No roteiro, ocorreram visitas a diversos pontos
turísticos, incluindo outras festas juninas, praias e
lugares destinados à prática de esportes radicais. Em
seguida, a equipe embarcou para Natal, mostrando
as belezas naturais da cidade. Durante os passeios,
Amanda transmitia aos seus seguidores informações
sobre a nova estrutura do Galeão e pedia a eles dicas
do que consideravam imperdível nos outros destinos.
Mais de dois milhões de pessoas foram impactadas
pelas transmissões no Stories do Instagram. E, por
estratégia do influenciador digital, o Galeão fechou
uma parceria com o Beto Carrero World, que vai
patrocinar os espaços kids na área restrita, para que
famílias selecionadas que estiverem viajando com
crianças possam viver uma experiência no parque.
"Ainda visando à ativação com a cadeia turística,
fizemos uma promoção com a Accor, no Rio de Janeiro, para o Dia dos Namorados. Quem chegasse
pelo Galeão durante esse período podia se hospedar
em algumas unidades da rede a uma tarifa especial,
30% inferior a oferecida pela internet. E efetivamente
houve um acréscimo nas reservas de passagens passando pelo aeroporto e de apartamentos nos hotéis
da Accor. Outra ação foi fechada com a Latam e a
American Airlines, no intuito de proporcionar aos
passageiros que embarcarem para Miami ou Orlando, via Galeão, descontos na Rede Simon de outlets
nas duas cidades. Houve mais de 3.800 downloads
do aplicativo. Organizamos também uma reunião
com todos os cessionários do terminal, a fim de que
criassem combos a preços mais acessíveis, resultando
na bem-sucedida experiência chamada 'O Barato do
RIOgaleão'", acrescentou Bruno Reis.
Foi feita, ainda, uma parceria inédita com o Rock
in Rio, realizado em setembro. “Queríamos que a
experiência de um passageiro que estivesse chegando para o festival já começasse dentro do terminal.

Colocamos uma banda tocando no sábado e no domingo e facilidades como um shuttle express e vários descontos entre os cessionários. Em três semanas,
mais de 800 mil viajantes passaram pelo Galeão. É
importante salientar que, pela primeira vez, um aeroporto está promovendo uma prática comum entre as companhias aéreas: a campanha de incentivo,
com os agentes de viagem, a conexões domésticas e
internacionais via Rio de Janeiro. Para tanto, firmamos uma parceria com a Rextur Advance, a maior
consolidadora do Brasil. Ela tem tanto a função de
emitir conexões quanto de aumentar o conhecimento
sobre o Terminal 2. Poucos, mesmo no trade, sabem
que não operamos mais o Terminal 1. Dessa maneira,
conseguimos ativar locadoras de automóveis, hotéis e
mesmo cessionários diretos para melhorar a experiência do visitante no Rio.”
Um acordo com nove companhias aéreas trouxe até
o momento mais de 600 agentes de viagem (a meta é
chegar a mil no fim do ano) que emitem passagens internacionais para passar um dia na cidade, ver de perto as transformações ocorridas e, assim, sentir como
seus clientes podem desfrutar de uma jornada agradável a partir do aeroporto. Outra aposta, para 2018,
diz respeito a projetos-piloto com o voopter, buscador
de preço de passagens aéreas, mirando o patrocínio
de links na intenção de que as primeiras conexões
a surgirem na tela sejam as via Galeão. "Muitas das
frequências diárias canceladas estão voltando ao Rio,
inclusive se consideramos a retomada do setor de óleo
e gás. A concessionária vem trabalhando tanto para
dar suporte ao retorno quanto para a consolidação
dos voos", afirmou o representante.
"Ao mapearmos também os possíveis segmentos de
interesse, fomos atrás de congressos programados não
só para o Rio, mas também para outras localidades
no Brasil. Nosso objetivo é que turistas vindos dos
Estados Unidos ou da Europa façam sua primeira entrada pelo Rio, o principal destino de lazer do País, e
permaneçam dois ou três dias na cidade antes de seguirem rumo ao seu evento. Para 2018, vamos manter
esse processo disruptivo, em que um aeroporto busca
pela primeira vez a interação com todos os players.
Acreditamos que outros aeroportos começarão a aderir a essa estratégia no futuro", completou Reis.
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Rio de Janeiro Convention & Visitors Bureau
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A iniciativa privada deve tratar com o
governo, mas não depender da ajuda oficial
para resolver nossos problemas – ou não
iremos a lugar algum.
Michael Nagy

Imagem: Guarim de Lorena

Michael Nagy, diretor do Rio de Janeiro Convention
& Visitors Bureau, elo fundamental para a relação
entre o turismo e o esporte, falou sobre como captar
eventos na área. "Existe uma estratégia desde 2014,
quando iniciamos um projeto chamado Rio 2017 –
Um Futuro de Oportunidades. Começamos a desenhar as Olimpíadas, independentemente da Copa do
Mundo, refletindo acerca de que cidade pretendíamos
ter, pois o destino precisa conhecer o que pode ou
deve receber. E sob o ponto de vista dos equipamentos de infraestrutura, não há nenhum tipo de evento
que o Rio não possa sediar. O nome do projeto remetia à falta de planejamento governamental consistente
sentida pela iniciativa privada. Fomos a única cidade
da América do Sul a estar em Glasgow, Rotterdam,
Londres, New York e outras capitais, discutindo o calendário de eventos que queremos no futuro."
O Convention & Visitors Bureau iniciou o ano
com 33 congressos captados e já se situa na casa de
176, atraindo R$ 4,3 bilhões para o município. Está
desenvolvendo os projetos 20Rio20, visando levar a
cidade ao patamar que Barcelona e Sidney atingiram,
e 25Rio25. "Nossa função é trabalhar o futuro. Fizemos um estudo, durante oito meses, com a hotelaria, o centro de convenções e o aeroporto. Das 89
entidades, 76 podem gerar, cada uma, de cinco a oito
eventos nos próximos dez anos, no Rio de Janeiro.
Desenhamos, então, uma estratégia com elas, estabelecendo uma meta de 510 congressos dentro desse período. Precisamos ter datas na mão com antecedência.
A iniciativa privada deve tratar com o governo, mas
não depender da ajuda oficial para resolver nossos
problemas. Ou não iremos a lugar algum."

Michael Nagy, diretor do Rio de Janeiro Convention &
Visitors Bureau
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NOVOS PRODUTOS
TURISMO ESPORTIVO
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Novos Produtos Turismo Esportivo
Ministério da Defesa
Sport Militaire (Conselho Internacional do Esporte Militar) aqui. A Comissão coordena o Programa de Atletas de Alto Rendimento (PAAR), que
integra 627 atletas em 20 modalidades olímpicas.
A segunda vertente abrange o Programa Segundo
Tempo – Forças no Esporte (Profesp), que objetiva
a integração social e o desenvolvimento de crianças
e adolescentes por meio da prática esportiva, beneficiando mais de 20 mil alunos em todo o País.
A partir dos resultados dos atletas militares nas
Olimpíadas de 2016, o DDM vem preparando os
próximos ciclos – o que inclui os Jogos Mundiais
Militares de 2019. Alison e Bruno, ouro no vôlei de
praia; Martine Grael e Kahena Kunze, campeãs na
vela; e Arthur Zanetti, prata na ginástica artística,
fazem parte do grupo responsável por conquistar 13

Arthur Zanetti,
medalha de prata
nas argolas nas
Olimpíadas do Rio
de Janeiro
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O vice-almirante Paulo Zuccaro, na ocasião diretor do Departamento de Esporte do Ministério da
Defesa, explanou como a atividade pode, na visão
das Forças Armadas, contribuir para o desenvolvimento do turismo. "Destaque-se que os Centros
de Treinamento do Exército, Marinha e Aeronáutica no Rio de Janeiro são considerados complexos de excelência. O Departamento de Desporto
Militar (DDM) apresenta em sua estrutura duas
grandes vertentes: a Divisão de Programas e Projetos (DIPP) e a Comissão Desportiva Militar do
Brasil (CDMB)", disse Zuccaro. Por meio desta última, o DDM desempenha um papel semelhante
ao do Comitê Olímpico do Brasil (COB), atuando
junto às comissões esportivas das três Forças, além
de ser o representante do Conseil Internacional du

(...) o sucesso do turismo esportivo no País
depende de bom planejamento, segurança
e uma forte agenda cultural paralela.
Paulo Zuccaro

Imagem: Guarim de Lorena

das 19 medalhas que deram ao Brasil a 13ª colocação no ranking geral de vitórias. Dos 465 atletas
que competiram pelo País, 145 são militares, participantes do PAAR. Por meio de editais públicos,
selecionam-se atletas para integrar o quadro temporário (durante oito anos) de servidores do Exército,
Marinha ou Aeronáutica. Os que obtêm as melhores
pontuações em competições nacionais e internacionais recebem, então, o título de terceiro-sargento. E
passam a fazer jus a uma série de benefícios, como
salário mensal de R$ 3.200, apoio de equipes técnicas e acesso às instalações das Forças Armadas, cujas
principais sedes dispõem de laboratórios de ciências
do esporte, com uma série de máquinas de biomecânica e fisiologia do exercício – além de assistências
médica, odontológica, fisioterápica, nutricional e
psicológica gratuitas.
"Nosso maior objetivo é contribuir para o crescimento do esporte nacional. As ações vão desde o topo
à base da pirâmide, como o programa que visava a
uma boa apresentação nos Jogos Mundiais Militares
de 2011 no Rio de Janeiro", lembrou o vice-almirante.
O sucesso da iniciativa – O Brasil alcançou a primeira
posição no torneio – levou à expansão do programa,
gerando resultados positivos nas Olimpíadas de Londres, no ano seguinte, e ainda mais expressivos nos
Jogos de 2016, quando 2/3 das medalhas conquistadas pelos brasileiros vieram de atletas militares. "Desde o início, sabíamos que o programa poderia contribuir para tornar o Brasil uma potência olímpica. Ele
passou a contar com diversos apoios. O Ministério
do Esporte, por exemplo, investe recursos na melhoria de nossas instalações e equipamentos. E as próprias confederações das modalidades esportivas nos
ajudam a preparar editais de convocação de possíveis
atletas militares. O Ministério da Defesa custeia todas as despesas de viagem relacionadas à participação
em competições militares e até não militares, desde
que integrem o calendário de trabalho da instituição."
Para o próximo ciclo, as Forças Armadas vêm elaborando uma nova estratégia destinada à formação
de atletas que competirão nas duas próximas edições das Olimpíadas e dos Jogos Mundiais Militares.

Vice-almirante Paulo Zuccaro, o então diretor do Departamento de
Esporte do Ministério da Defesa

Como muitos dos jovens que entrarão nesses torneios
não terão idade suficiente ao ingresso nas Forças Armadas em sua fase preparatória, a ideia é identificar
talentos esportivos em escolas públicas. "Na perspectiva de 2024, estamos buscando parcerias com
universidades e centros de pesquisa para aplicação
de ferramentas destinadas à revelação de promessas
olímpicas em nosso programa de inclusão social. Em
praticamente todos os grandes eventos que tivemos
no Brasil, depois de 2011, utilizamos o software Pacificador, um poderoso sistema de logística. Ressalto
que o sucesso do turismo esportivo no País depende
de bom planejamento, de segurança e de uma forte
agenda cultural paralela."
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Conselho Federal de Educação Física
Imagem: Guarim de Lorena

Jorge Steinhilber, presidente do Conselho Federal de
Educação Física, destacou a importância de integrar
políticas públicas, envolvendo uma linha de ação coletiva seriamente compromissada com estratégias de
longo prazo. "Há necessidade de aproximar as pastas
competentes, como os Ministérios do Turismo, do
Esporte, da Saúde e do Desenvolvimento Social. Obter destes formuladores de políticas públicas definições claras para uma agenda de desenvolvimento para
o turismo esportivo", explicou Steinhilber.

Jorge Steinhilber, presidente do Conselho Federal de Educação Física

(...) questão crucial precisa ser
compreendida na relação do turismo
com o esporte. A atividade física só gera
benefícios e forma cidadãos conscientes
e críticos se conduzida por profissionais
competentes, éticos e responsáveis.
Jorge Steinhilber

Para as prefeituras, a política pública esportiva
deve funcionar como indutora da infraestrutura urbana; estimular outros segmentos e produtos turísticos, uma vez que a estada do visitante num destino,
em função de eventos, propicia o interesse a programações diversas; incentivar calendários com potencial de atratividade; e implantar estruturas e equipamentos também para o uso da comunidade receptora,
como legados.
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Segundo ele, a política pública e as iniciativas do setor privado para o turismo esportivo precisam estimular a comercialização de produtos e serviços agregados
– roupas, equipamentos e suplementos. O produto turístico deverá comunicar a sensação de pertencimento
do ser humano, fortalecendo a autoestima de quem
pratica e de quem assiste a apresentação; estilos de
vida saudáveis; e a transformação das competições em
fatores de sociabilidade e confraternização.
"Turismo e Esporte são duas áreas interligadas através
do turismo de espetáculo desportivo e do turismo de
prática desportiva. Para o turismo, o impacto causado
pelos eventos não se restringe aos atletas, seus familiares e torcidas. Há nessas realizações um envolvimento
paralelo muito grande", disse o presidente do Conselho. Para fins turísticos, são considerados de caráter
competitivo disputas oficiais, torneios e campeonatos
organizados por entidades representativas (associações,
federações e confederações) e as disputas ditas amistosas, sejam praticadas por profissionais ou amadores.
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"Todos os estados brasileiros apresentam condições para promover turismo de aventura. Porém, temos o problema da segurança. É arriscado,
por exemplo, fazer uma trilha no Rio de Janeiro do Parque Lage ao Corcovado. Então, como podemos pensar em turismo esportivo, agregando
uma série de questões, como saúde e formação, se não dispomos de uma
política pública que integre todos os lados? E como os profissionais de
educação física, em seu trabalho biopsicossocial, podem contribuir ao desenvolvimento do setor? Este, sem uma orientação qualificada, com base
em conhecimentos científicos, técnicos e pedagógicos, colocará em risco
a saúde de seus praticantes, causando-lhes danos, como lesões corporais
e psicológicas. Essa questão crucial precisa ser compreendida na relação
do turismo com o esporte. A atividade física só gera benefícios e forma cidadãos conscientes e críticos se conduzida por profissionais competentes,
éticos e responsáveis", encerrou Steinhilber.
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Imagem: Rodrigo Clemente/PBH

Para Bebeto de Freitas, ex-atleta olímpico e ex-secretário de Esporte e Lazer de Belo Horizonte, "o calendário configura uma das grandes dificuldades à prosperidade da indústria turística. A existência de um
calendário provoca muito mais efeito do que alguns
possam imaginar", disse Bebeto, cuja vida foi toda dedicada ao esporte, dentro e fora das quadras de vôlei,
até o dia de seu falecimento, em 13 de março de 2018.
De acordo com ele, a secretaria tem foco no viés social. Isso significa massificação. Como lá não há praia,
os clubes fazem parte do movimento de integração.
"Em 2017, conseguimos agregar 127 mil crianças de
escolas municipais, que praticamente não dispõem de
espaços para atividades físicas, muito menos quadras.
Por outro lado, nos 76 parques naturais, incluindo uma
reserva da biosfera no coração da cidade, muitas áreas
de esportes estavam praticamente abandonadas."
Como a ideia do prefeito de BH, Alexandre Kalil, é
recuperar o que já existe, aconteceu um fato interessante
com o skate no Parque Fazenda Lagoa do Nado. Os
skatistas se mobilizaram e, por conta própria, reconstruíram pistas deterioradas para a prática do esporte, tornando-as aptas a receber torneios. Dos 130 inscritos no
1º BH Skate Invasion, 23% eram atletas locais. Os de-

Imagem: Guarim de Lorena

Secretaria de Esporte e Lazer de Belo Horizonte

Bebeto de Freitas (1950-2018)

mais vieram de fora, inclusive estrelas internacionais do
esporte, colaborando para a inserção de Belo Horizonte
no calendário do skate mundial. "O evento marcou a
reinauguração do parque e transformou-se no maior
evento da modalidade em Minas Gerais. Conseguimos
promover o parque com uma verba mínima e, assim,
levar a mensagem do prefeito à população. Outros pequenos eventos acontecerão, dentro da ótica custo-benefício. Belo Horizonte é hoje considerada a segunda cidade brasileira vocacionada para os esportes de aventura.
Visamos aproveitar e desenvolver essa potencialidade."

(...) o calendário configura uma das grandes
dificuldades à prosperidade da indústria
turística. A existência de um calendário
provoca muito mais efeito do que alguns
possam imaginar.
Bebeto de Freitas

1º BH Skate Invasion
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Grupo Bandeirantes de Comunicação
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Caio de Carvalho, diretor de Eventos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, lamentou que o País tenha desperdiçado uma oportunidade de
ouro ao não catalisar a Copa do Mundo e as Olimpíadas para promover
dois setores que deveriam crescer juntos. "Os megaeventos fizeram com
que o planeta e os próprios brasileiros se apaixonassem pelo Rio de Janeiro. Era a hora de seduzir os 18 milhões de sul-americanos que viajam para
fora de seus países, mas recebemos menos de um terço. Não houve uma
ação do governo nesse sentido, nem no de aproveitar aquele momento
único para estimular toda uma geração às atividades físicas. Perdemos
uma grande chance de fugir da cultura predominante do futebol e criar
um público novo dedicado a práticas amadoras, um público que viria a
impulsionar o turismo esportivo. Faltou planejamento. Temos uma população sedentária, ao lado de um contingente de 300 mil profissionais
de educação física que se ressentem da falta de políticas públicas consistentes. Só mudaremos esse quadro se conseguirmos trabalhar o esporte
com as crianças na escola. E aí, sim, nos empenharemos na implantação
de centros de excelência que possam ser multiplicados", disse Carvalho.

Cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro
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Imagem: Guarim de Lorena

O Ministério do Esporte não deve ser o
Ministério do Futebol ou o Ministério do
Alto Rendimento, mas um órgão focado na
formação de gerações futuras, à imagem do
que fizeram outros países.
Caio de Carvalho

Caio de Carvalho, diretor de Eventos do Grupo Bandeirantes
de Comunicação

Na visão do diretor, o Ministério do Esporte não
deve ser o Ministério do Futebol ou o Ministério do
Alto Rendimento, mas um órgão focado na formação
de gerações futuras, à imagem do que fizeram outros
países, como a Nova Zelândia, que, no fim da década
de 90, elaborou, via universidades, um inventário de
seus potenciais, apontando a vocação para os esportes
radicais. E, assim, converteu-se na capital mundial
do turismo de aventura – nicho no qual passou a se
destacar também Brotas, município do interior de
São Paulo, após ter sua primeira Maratona em Boias
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de Pneus de Trator, em 1986, transmitida pelo Fantástico, da TV Globo.
Para Carvalho, os eventos esportivos que se espalham pelo Brasil, financiados pela iniciativa privada,
atraem um turista qualificado, sob o conceito da economia da experiência emocional, a que o esporte é
propício. "Entretanto, devemos conhecer o tipo de
evento adequado a cada destino, o perfil de público
que interessa à rede hoteleira e ao comércio locais, e
garantirmos competência profissional para a geração
de empregos e tributos."
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A Cidade
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Para Maria Luiza de Souza Dias, gerente de Desenvolvimento Físico e
Esportivo do Sesc São Paulo, que abrange 37 unidades em todo o estado,
com cerca de dois milhões de matriculados, a ideia é difundir a cultura do
esporte, estimulando o acesso à atividade física, através da oferta de um
grande número de práticas com profissionais e atletas, campanhas, exposições, workshops e seminários.
"O Sesc atua em todas as áreas, a exemplo do Programa de Ginástica
Multifuncional, voltado a melhorar a funcionalidade das pessoas no desenvolvimento do exercício escolhido e em suas atividades no dia a dia em
geral. Temos também os Programas Sesc de Esportes, destinado a todas
as faixas etárias; de Atividades Aquáticas; e de Práticas Corporais. Além
dessas ações permanentes, realizamos campanhas no sentido de diminuir
o sedentarismo em nosso país, ampliando as redes de contatos. Como a
Sesc Verão, que soma mais de duas mil atividades em todas as unidades",
explicou Maria Luiza.
Há, ainda, o “Dia do Desafio”, que acontece simultaneamente nos continentes americano, europeu e asiático. Trata-se de uma competição amigável
entre cidades do mesmo porte – as inscrições são feitas pelas prefeituras –
para verificar qual consegue reunir o maior percentual de sua população em
atividade física. O evento deste ano, no último dia de maio, congregou 3,5
mil municípios e mais de 43 milhões de participantes. De 2012 a 2016, na
esteira da Copa do Mundo e das Olimpíadas, ocorreu a campanha “Move
Brasil”, que começou com uma pesquisa feita pela Ipsos, seguida de outra
elaborada pelo Ministério do Esporte e mais seis universidades federais, em
parceria com o Sesc, para aferir o nível de sedentarismo no Brasil e promover ações de incentivo às diversas práticas esportivas.

Dia do Desafio em
Santos, SP
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O turismo deve procurar o esporte
de participação para todo mundo,
atletas ou não.

Imagem: Guarim de Lorena

Maria Luiza de Souza Dias

Maria Luiza de Souza Dias, gerente de Desenvolvimento Físico
e Esportivo do Sesc São Paulo
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"A campanha 'Move Brasil' usou as redes sociais,
criando aplicativos e uma linguagem para aproximação dos diferentes atores. Assim, o Sesc foi descobrindo os protagonistas, as instituições que gostariam de
colaborar no sentido de um objetivo comum. Geramos processos no intuito de compartilhar conhecimento e garantir responsabilidades na busca do
resultado pretendido: empreender ações conjuntas,
eficazes e inovadoras, contemplando um expressivo
número de pessoas. Com a criação de redes, almejamos capacitar e comprometer os parceiros para
que se tornem multiplicadores de iniciativas de impacto. Estamos em contato com a rede mundial de
promoção do Esporte para Todos. Instituições como
Tafisa – The Association For International Sport for
All, sediada na Alemanha, e a dinamarquesa Isca –
International Sport and Culture Association promovem grandes eventos, a exemplo do Turnfest, que tem
mais de 150 anos e reúne cerca de 70 mil pessoas. Na
última edição, realizada no mês de junho em Berlim,
ocuparam-se os parques com atividades de ginástica,
palestras e workshops. Houve um forte impacto nos
hotéis, e até escolas foram utilizadas para alojar a alta
demanda. A montagem da estrutura logística incluiu
transporte gratuito aos inscritos, movimentando toda
a cidade. Em São Paulo, o Sesc Pinheiros sediará este
ano o Seminário da Organização Mundial de Lazer,
que pretende aglutinar mais de mil pessoas de diversos países", disse a gerente do Sesc-SP.
"O turismo deve procurar o esporte de participação
para todo mundo, atletas ou não, como a corrida de
rua", sugere Maria Luiza. "Por meio do que chamamos
alfabetização corporal, as crianças, com certeza, vão
praticar esportes ao longo da vida. E isso pode aquecer
e muito a atração de visitantes às cidades brasileiras."
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Para Luiz Lima, ex-maratonista aquático, empresário e ex-Secretário
de Alto Rendimento do Ministério dos Esportes, a praia representa o
melhor ativo do Rio de Janeiro. A prova de natação "Rei e Rainha do
Mar", realizada em Copacabana desde 2009, em parceria com a Rede
Globo, nasceu a partir do encerramento da sua carreira como atleta. O
evento que marcou a sua despedida das provas, a "Travessia do Leme ao
Pontal", foi a origem de um projeto de natação na Praia de Copacabana,
no Rio. "No primeiro dia, as 150 vagas foram preenchidas em 15 minutos. Uma clara demonstração do potencial para esportes da orla carioca",
disse Lima. Hoje, estima-se em mais de 300 o número de tendas de aulas legalizadas pela prefeitura na orla, e cada uma dessas tendas tem em
média 150 atletas. Vários desses empreendimentos pertencem a ícones
como Jacqueline Silva (vôlei), Júnior (futebol), Rico (surfe) e Robson
Caetano (atletismo).
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Sabemos organizar atividades,
mas não vendê-las e alavancá-las a outros
tipos de negócios, como convênios nos hotéis,
que estão com baixa ocupação,
para oferecer treinos nas tendas com
profissionais legalizados à beira-mar.
Luiz Lima

oferecer treinos nas tendas com profissionais legalizados à beira-mar. O carioca cria moda. O frescobol e o
futevôlei nasceram aqui, onde são promovidas a 'Travessia dos Fortes' e a Maratona. Devemos trabalhar
juntos para trazer cada vez mais eventos a uma cidade
tão propícia a atividades ao ar livre", finalizou Lima.

Imagem: Guarim de Lorena

"Muitos outros atletas e parceiros podem aderir a
esse movimento, provocando um forte incremento
no turismo na cidade. Vejam que mais de 30 mil
pessoas praticam exercícios físicos na orla do Rio,
diariamente. De fato, o Rio é único ao permitir a
prática de esportes nos 12 meses do ano. Temos altimetria privilegiada para o ciclismo. Saímos do nível
do mar até a Floresta da Tijuca, as Paineiras, descendo à Barra da Tijuca, à Grota Funda. Podemos
abraçar o esporte intensamente e desenvolver uma
relação estreita com o turismo. Na Nova Zelândia,
por exemplo, o World Master Games reuniu 29 mil
inscritos em 28 modalidades, durante 20 dias. A
competição, com três vezes mais participantes que
os dos Jogos Olímpicos de 2016, teve um diferencial:
não houve necessidade de construir vila olímpica.
Todos os inscritos se instalaram em hotéis. Esta pode
ser uma inspiração para parcerias com os setores de
acomodações, gastronomia, passeios e lojas de materiais esportivo", afirmou o ex-atleta.
"Sabemos organizar atividades, mas não vendê-las e
alavancá-las a outros tipos de negócios, como convênios nos hotéis, que estão com baixa ocupação, para

Luiz Lima, ex-maratonista aquático, empresário e ex-secretário de Alto Rendimento do Ministério dos Esportes

36

TURISMO CENÁRIOS EM DEBATE – DESAFIOS DA AVIAÇÃO CIVIL E CAMINHOS PARA O TURISMO ESPORTIVO | 2017

Waldner Bernardo, presidente da Confederação
Brasileira de Automobilismo (CBA), lembrou que
a primeira percepção que se guarda do setor no
Brasil está automaticamente associada à Fórmula 1.
A segunda, que se trata de um esporte para ricos.
"Entretanto, temos também Fórmula 3, Stock Car,
Arrancada em Curitiba, Rally Erechim, Fórmula
Truck em Caruaru e, sem esquecer, o Campeonato
Brasileiro de Kart, o maior torneio da categoria no
mundo. Ou seja, o negócio automobilismo é muito
maior do que conseguimos enxergar."
Hoje, há mais de 10 mil pilotos filiados à CBA,
além de uma média de cinco eventos por fim de
semana, envolvendo as modalidades kart, rally, arrancada, terra e asfalto. Um universo na faixa de 28
milhões de fãs acompanha as corridas, sendo que
73% consomem os produtos a elas relacionados, 66%
confiam nas marcas associadas, e 83% assinam canais da TV a cabo, pelos quais são transmitidas praticamente todas as competições no País. A Fórmula
1 gera 15 mil postos de trabalho para São Paulo. Em
um fim de semana, a economia da cidade movimenta US$ 260 milhões em negócios, US$ 243 milhões
em exposição de mídia, US$ 22,9 milhões arrecadados em ISS e 77 milhões de telespectadores em quase
200 países, e 150 mil pessoas visitam a cidade para
assistir à corrida.
No tocante a eventos promovidos por empresas, os
números também impressionam. A cadeia produtiva
da Stock Car contabiliza 23 toneladas de refeições,
90 mil litros de bebidas, 25 mil pneus, 271mil litros
de combustível, dez mil litros de óleo, 1,2 mil postos de trabalho, R$ 144 milhões de movimentação
financeira nas cidades (média de R$ 12 milhões por
município em um fim de semana) e R$ 7,5 milhões
em investimento publicitário.
Em menor escala, mas proporcionalmente expressiva, a Fórmula Truck, em Caruaru (PE), gera 100% de
ocupação na rede hoteleira, R$ 5 milhões para a economia local em um dia, R$ 250 milhões em ISS, 3,5 mil
empregos diretos e indiretos e 30 mil visitantes. Para se
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As Pistas

... o Rally de Erechim, com competidores
de seis países, movimenta 32 municípios do
estado e injeta R$ 17 milhões na economia
local, em quatro dias de torneio. São mais
de R$ 7 milhões em compras no varejo,
consequencia desse evento que mobiliza
1,2 mil voluntários.
Waldner Bernardo
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Imagem: Gustavo Epifanio
Imagem: Guarim de Lorena

ter uma ideia de grandeza, esse montante é bem mais
representativo que o carreado pela tradicional programação da festa de São João, evento que se estende ao
longo de um mês. "Já no interior do Rio Grande do
Sul, o Rally de Erechim, com competidores de seis países, movimenta 32 municípios do estado e injeta R$ 17
milhões na economia local, em quatro dias de torneio.

Waldner Bernardo, presidente da Confederação Brasileira de
Automobilismo (CBA)
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São mais de R$ 7 milhões em compras no varejo consequencia desse evento que mobiliza 1,2 mil voluntários",
acrescenta Bernardo.
"O automobilismo acontece do Oiapoque ao Chuí,
de Leste a Oeste, com cada região tendo vocação a
uma categoria específica: rally, off road e kart no Norte e Nordeste, e velocidade na terra em Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul, por exemplo. Tudo isso representa negócio, turismo, receita. O período pós-olímpico mostrou que precisamos nos reinventar, desde os
custos das práticas dos atletas aos eventos realizados
via patrocínio de forma direta. Defendemos a bandeira de que não é preciso tirar dinheiro da educação,
saúde ou segurança. Existem recursos para o esporte
que, algumas vezes, até sobram no orçamento anual
por falta de projetos competentes. O foco já recaiu
bastante sobre a iniciativa privada. Hoje, se os laboratórios médicos se retirarem da Stock Car, a categoria
acaba. Eles investem maciçamente, mas obtêm retorno. Há muitas oportunidades também através das leis
de incentivo. Mas acho de fundamental importância
o papel do poder público no automobilismo", reforçou Waldner Bernardo. Os munícipios, federações e
clubes interessados em começar a trabalhar com automobilismo devem procurar o corpo técnico da CBA,
para que estes especialistas assessorem a montagem
de suas próprias equipes.

TURISMO CENÁRIOS EM DEBATE – DESAFIOS DA AVIAÇÃO CIVIL E CAMINHOS PARA O TURISMO ESPORTIVO | 2017

As Ruas
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De acordo com João Traven, diretor da Spiridon Promoções e Eventos,
empresa promotora da Maratona do Rio, o turista estrangeiro sabe que
a organização da prova no Brasil está no mesmo nível das competições
internacionais, chanceladas pela Association of International Marathons
and Distance Races (AIMS). "As pessoas viajam com o objetivo de correr
pelo mundo todo, e nós vendemos emoção", afirmou Traven.
As três provas da edição de junho deste ano – Maratona (42 km), Meia
Maratona (21 km) e Family Run (6 km) – somaram 33 mil inscritos:
61% de fora da cidade e 20% de fora do Brasil, sendo 53% compostos
por mulheres. "Grande parte, 63%, veio com algum acompanhante, o
que aumentou a estadia nos hotéis, lotando vários deles. Realizamos um
esforço específico de business inteligence em diferentes etapas do evento,
e isso nos ajuda a moldar essa importante prova, que integra o calendário
oficial do município", completou o diretor.
Além da entrega dos kits aos inscritos, outras atividades obrigatórias
favorecem à chegada dos corredores com antecedência ao Rio. "Nosso
objetivo é aumentar a permanência deles, por isso, desde 2014, passamos
a antecipar o evento, que acontecia no último domingo de junho, uma
das datas mais frias do ano, mas que agora é realizado no feriado de
Corpus Christi. E foi muito melhor, porque os kits começaram a ser distribuídos na quinta-feira, evitando aglomerações, e os visitantes tiveram
tempo para curtir a cidade."
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João Traven, diretor da Spiridon, promotora da Maratona do Rio

... a prova Family Run ocorra na
quinta-feira; que a sexta-feira seja livre
para passeios e compras; e que no sábado
e no domingo aconteçam as provas
Meia Maratona e a Maratona,
respectivamente. Mas o novo arranjo
dependerá da aprovação da prefeitura.
João Traven

Imagem: Próximo Nível Assessoria Esportiva

A disseminação do evento nas redes sociais, por meio
de textos, comentários e fotos, alcançou 1.187.192 de
pessoas na semana da prova. Foram mais de 86 mil
likes, 173 mil interações com os conteúdos postados,
144% a mais de postagens no Instagram em comparação a 2015 e 804 mil visualizações na página Maratona
Rio. O organizador pretende agora "que a prova Family
Run ocorra na quinta-feira, dia do feriado; que a sexta-feira seja livre para passeios e compras; e que no sábado
e no domingo aconteçam as provas Meia Maratona e a
Maratona, respectivamente. Mas o novo arranjo dependerá da aprovação da prefeitura."
"A meta é atingir 50 mil inscrições em 2018. Ao fim
da prova em 2017 já havia mais de 1,5 mil inscritos
para 2018. Precisamos da ajuda dos hotéis, que poderiam, por exemplo, deixar os corredores entrarem mais
cedo na quinta-feira e saírem depois das 16h no domingo, pós-corrida. Isso fará a diferença. Que também
disponibilizem um café da manhã mais simples para
os corredores que saem para a largada às 5h. Gostaríamos também que, além da rede de hospedagem, lojas e
restaurantes oferecessem promoções e atrativos, como
vans gratuitas para transportar os atletas até seus centros de compra. Em Nova York, os estabelecimentos
que exibem cartazes como amigos dos maratonistas
costumam ficar lotados. Estas são algumas medidas
que ajudam a fomentar o comércio e o turismo esportivo. As empresas podem aproveitar o período de
inscrições para vender pacotes e incentivos, além de
descontos nos produtos. Estamos abertos a analisar as
parcerias", lembrou Traven.
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As Quadras

Ricardo Trade, diretor de Operações da Confederação Brasileira Basketball
(CBB) e ex-diretor executivo da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV),
testemunhou o forte apoio das Forças Armadas ao esporte quando, por ocasião das Olimpíadas de Seul, em 1988, foi preparador físico da seleção nacional. "O voleibol talvez tenha sido a modalidade que mais se beneficiou dessa
parceria. Sem as Forças Armadas o volei não teria chegado aonde chegou.
Houve colaboração intensa para as participações da equipe nos Jogos Pan-americanos de 2007, nos Jogos Mundiais Militares de 2011, na Copa das
Confederações de 2013, na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de
2016", afirmou Trade.
Segundo ele, o basquete e voleibol são indústrias de eventos, e só o
vôlei promove mais de 70 eventos por ano no país. "As confederações
conversam com as prefeituras, que ajudam na captação de patrocínios
junto à iniciativa privada para bancar hospedagem, alimentação e transporte interno. O município não tem despesas e ainda se beneficia com o
consumo turístico e com a divulgação televisiva."
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"O turismo deve estar ligado ao esporte, sim, mas
precisamos trabalhar em conjunto. Queremos, como
campeões olímpicos, levar o esporte a todas as praças do Brasil. Estamos batendo à porta das cidades e
já identificamos as que manifestam grande interesse
pelo esporte. Nesse contexto, o Convention & Visitors Bureau, por exemplo, poderia instituir uma
área para captar eventos esportivos, em diálogo com
o COB (Comitê Olímpico Brasileiro), que congrega
as 27 confederações. O casamento entre o turismo e
o esporte é importantíssimo para aumentar o número de visitantes". disse o diretor da CBB.

O Campeonato Master de Futebol, realizado
anualmente em Saquarema, na Região dos Lagos
fluminense, com mais de três mil atletas, recebe
gente do mundo todo e, principalmente, de outros
municípios brasileiros. Durante uma semana, hotéis,
pousadas e lojas ficam lotados por conta do evento.
"Um simples jogo de veteranos, que gostam de brincar, transforma-se numa ação que demonstra que
o turismo pode movimentar uma cidade pequena
ou grande, com música e festas à noite. E Saquarema sedia ainda o tradicional campeonato de surfe",
exemplifica Trade.

O basquete e o voleibol são
indústrias de eventos.
Ricardo Trade

Ricardo Trade, diretor da Confederação Brasileira de Basketball (CBB)
e ex-diretor da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV)
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Tecnologia na Promoção e
na Operação do Turismo
O Uso de big data pelo Turismo Italiano

Imagem: Mark Tegethoff

Mirko Lalli, CEO da Travel Appeal, startup criada
em 2014 que trabalha com big data para as autoridades de turismo de Veneza e Florença, emprega a ferramenta no sentido de aumentar a receita por turista
e maximizar o investimento em marketing no País.
"Temos 600 pessoas trabalhando em Florença com
um grande leque de empresas para agregar valor aos
dados do setor turístico. Observamos o destino em diversas camadas, analisando eventos, mercado de varejo,
restaurantes, hospedagem, recursos culturais, sistema
de transportes. Observamos também aspectos contextuais como o clima e fazemos comparações de preços.
A avaliação global das conexões traduz como o turista
percebe o destino, isto é, o que pode influenciar sua
decisão de querer ou não visitá-lo, e qual a melhor estratégia para captar esses turistas", explicou Lalli.

A empresa desenvolveu também um sistema de Inteligência Artificial a fim de interpretar as informações para o cliente de forma completa e eficiente. São
analisadas duas grandes famílias de dados. Na primeira, investiga-se tudo o que possa esclarecer como o turista percebe o destino, incluindo os comentários nas
redes sociais. A segunda esquadrinha sua capacidade
de comunicação, verificando-se os conteúdos produzidos digitalmente. “Analisamos centenas de canais.
Obtemos, então, um algoritmo que permite entender
todo o destino ou suas localidades específicas. Podemos agrupar os dados por qualquer categoria que se
queira. A Itália recebe, às vezes, um número excessivo
de visitantes. Harmonizar a dinâmica do lugar para
os turistas e os moradores é uma meta importante na
atividade do gestor de destinos. O presidente da Tourism Vancouver, cidade fortemente ligada ao esporte,
com as Olimpíadas de Inverno e outras competições,
declarou que os melhores resultados para o município
advêm dos eventos que são ótimos para os habitantes.
É preciso considerar que o turismo esportivo leva de-

Entre 12 milhões a 15 milhões de pessoas
viajam anualmente para praticar esportes,
números que registram um crescimento na
faixa de 6%. Ou seja, superior aos do turismo
como um todo, em torno de 5%.
Mirko Lalli

Florença, Itália
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Mirko Lalli, CEO da Travel Appeal

zenas de milhões de dólares às prefeituras, com possibilidade da receita aumentar nos anos seguintes."
Lalli lembra também que "entre 12 milhões a 15
milhões de pessoas viajam anualmente para praticar
esportes, números que registram um crescimento na
faixa de 6%. Ou seja, superior aos do turismo como
um todo, em torno de 5%." Além da campeã Austrália1, onde o nicho abocanha cerca de 25% da receita
turística global, os mercados de maior interesse para
o segmento são o Reino Unido, Espanha, Dinamarca,
Suécia e Finlândia. Barcelona, por exemplo, nos Jogos
Olímpicos de Verão de 1992, pulou do 11º ao 6º lugar2
como destino, dobrando o volume de visitantes para
cinco milhões ao ano. Depois dos Jogos de Verão de
2012, em Londres, o Reino Unido registrou um crescimento de 1% do PIB.
"Antes, durante e depois de um evento esportivo,
visando construir a melhor estratégia de atratividade do destino, consideramos os diferentes níveis de
satisfação, os comentários dos viajantes nas redes sociais em mais de 500 fontes na internet, e reunimos
informações relevantes sobre a potencialidade de um
determinado destino. Só assim conseguimos analisar
por que seria importante mudar a imagem de um destino e/ou melhorar seu posicionamento em termos de
marketing", explicou o CEO da Travel Appeal.
Metade dos turistas internacionais, quando escolhe um destino, leva em conta apenas uma opção
– portanto, muitas alternativas podem ser abertas a
partir de um determinado local. A outra metade analisa duas ou mais opções. "Então, é fundamental estar
numa posição forte para se tornar o escolhido em primeiro lugar", disse Lalli. "O número médio de visitas

a sites de viagens acontece 45 dias antes da reserva de
hospedagem, por exemplo, e chega a 141 buscas diferentes. É difícil ganhar essa competição. Hoje, o bom
conteúdo do site deve possibilitar a criação de uma
experiência virtual ao consumidor, a qual chamamos
de expectativa líquida, uma parte fundamental da
viagem em si."
Segundo Lalli, os novos turistas – os chamados superturistas – são jovens, conscientes da necessidade
das mídias digitais na organização de suas viagens,
acostumados a mudanças e preocupados se poderão
permanecer conectados na rede ao longo da viagem.
"Observamos que 85% dos turistas definem atividades
e passeios no celular depois de chegarem ao destino,
por isso a importância de uma conexão forte e barata. As transformações no perfil da indústria do turismo e a competitividade entre os destinos impõem a
adaptação do setor às novas realidades, passando por
maior diversificação da oferta, criatividade na promoção de produtos e construção de imagens consistentes,
que criem referências e seduzam os potenciais clientes
a descobrir os valores de uma cidade. Os principais
incentivos de convencimento são o boca a boca, a
classificação feita pelos próprios sites, a posição no
Google e a qualidade do seu ecossistema digital. Aumentando-se o nível de qualquer um desses aspectos,
cresce a receita do destino."
A Travel Appeal trabalha para o Ministério do
Turismo Italiano, monitorando os eventos mais importantes e os 60 principais museus da Itália, aconselhando sobre como atrair o público certo, entender o
perfil do cliente e melhorar a comunicação, de modo
a aumentar o nível de satisfação geral. "Em 2016,
monitoramos vários eventos importantes do turismo
italiano. Entre eles, destaco a Mostra AI Weiwei e a
Corri La Vita, em Florença, e o Palio de Siena, na
Piazza del Campo, que acontece no centro de Siena3.
Ainda que Siena seja uma cidade pequena, utilizamos a mesma metodologia aplicada aos eventos de
Florença, e o resultado demonstrou que nenhum dos
eventos realizados em Florença alcançou o pico de
valorização do evento realizado em Siena. A ciência
de dados é a nova ferramenta para gestão de receitas,
pois permitir entender quem são os turistas e quais os
pontos mais fortes e fracos do destino", encerrou Lalli.
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A tecnologia e o big data no Brasil

Imagem: Guarim de Lorena

Fábio Porto, pesquisador do Laboratório Nacional de
Computação Científica (LNCC), trabalha com o uso
do big data visando à melhoria da performance de
atletas de alto rendimento junto ao Comitê Olímpico
Brasileiro (COB). "Big data, como explica o pesquisador, significa criar novos conhecimentos a partir
dos dados disponíveis. O grande desafio reside em
associá-los e interpretá-los, o que exige um nível de
uniformização. Após o cumprimento dessa etapa, se
inicia a execução de programas computacionais para
tentar realizar predições e identificar regressões, sob a
perspectiva do que se observa no tempo.”
O processo de análise dos dados gera condições para
que se aquilate com antecedência a viabilidade, ou não,
de determinados projetos e investimentos. Em suma, o
uso da ferramenta permite a tomada de decisão com
base em resultados matemáticos. "Neste princípio, o
big data se aplica a qualquer área. Se o objetivo for
incrementar o turismo esportivo, devemos reunir o
máximo possível de dados e interligá-los. Depois, examinamos as hipóteses formuladas, por exemplo, se a
maratona traz benefícios à cidade, por exemplo, traduzimos essas hipóteses num sistema de análise de dados."

Fábio Porto, pesquisador do Laboratório Nacional de Computação
Científica (LNCC)
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Big data significa criar novos
conhecimentos a partir dos dados disponíveis.
O grande desafio reside em associá-los
e interpretá-los, o que exige um nível de
uniformização. Após o cumprimento dessa
etapa, se inicia a execução de programas
computacionais para tentar realizar predições
e identificar regressões, sob a perspectiva do
que se observa no tempo.
Fábio Porto

Nesse contexto, a ferramenta poderia ser utilizada para corrigir uma falha grave no setor de turismo
brasileiro: a falta de um estudo de demanda substancial. O primeiro desafio seria, então, investigar se
existem dados suficientes para corroborar ou refutar
a hipótese que se tenciona avaliar. “Falamos muito
em dilúvio de dados, mas pode ocorrer que aqueles
que nos serviriam ainda não estejam disponíveis. O
setor tem, portanto, um trabalho de casa importante, que é prover coleta, estruturação e descrição das
bases de dados, as quais devem ser sólidas, de modo
a permitir previsões. Trata-se de um trabalho que
exige especialistas capazes de garimpar, refinar e
conectar os dados existentes. Essa nova disciplina
envolve modelos matemáticos, estatística e outras
áreas de domínio. No LNCC, à semelhança de outros institutos que se encontram nas grandes capitais
do mundo, incentivamos a criação de empresas startup voltadas ao desenvolvimento de software, o que
talvez seja interessante para quem quer empreender
no campo do turismo esportivo. No Laboratório,
funciona o maior supercomputador da América Latina, disponível para organizações de pesquisas do
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Brasil inteiro. No caso específico do esporte, desenvolvemos o Sistema
de Apoio Holístico ao Atleta (Saha), um modelo inteligente e apto a
fazer certas predições."
Fábio Porto participou da criação do Laboratório Olímpico, um legado dos Jogos de 2016, financiado pela Finep ao custo de R$ 13 milhões.
"Ele funciona no Parque Maria Lenk, numa área de 1.500 metros quadrados, com equipamentos de bioquímica, biomecânica, nutrição e fisiologia. Lá recolhemos os dados e tentamos melhorar o desempenho dos
atletas de alto nível. Como recebemos confederações de todo o País, o
laboratório está integrado aos hotéis onde os atletas se hospedam. Mesmo
os praticantes amadores que querem aprimorar sua performance podem
se utilizar de big data e outros métodos avançados para cumprir seus objetivos. Para o turismo, o importante é fomentar a atividade com análise
de dados capaz de antever situações, indicar potenciais problemas que,
eventualmente, não perceberíamos e sinalizar direções precisas. É preciso
saber extrair os dados e transformá-los em conhecimento.”

A 46ª edição do maior congresso de ciência de dados do mundo – o IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE WCCI) – acontecerá
em 2018 no Rio de Janeiro, de 8 a 13 de julho, no
Windsor Convention Center, na Barra da Tijuca. "A
realização desse evento no Brasil atesta a capacidade
local. Temos muitas universidades formando gente
capacitada. Big data é um fenômeno, mas prefiro o
nome ciência de dados, pois o volume de dados aumentou tanto que se tornou impossível analisá-los de
forma manual. Hoje, não dá mais para trabalhar nem
em um computador só", afirmou Porto.

"Com o uso de big data, podemos construir um
turismo personalizado, tanto para o desenvolvimento de novos produtos quanto para a realização de
eventos. Para novos produtos, é necessário pesquisar
aspectos que procurem ir ao encontro do que o indivíduo almeja, suas capacidades e restrições. Quanto
aos eventos, o uso de big data pode contribuir para
antever seus resultados e impactos."
Finalmente, o turismo esportivo brasileiro conta com
a tecnologia de nowcasting – referência brasileira em previsão do tempo –, que permite a emissão de alertas de
chuvas intensas com o intervalo de apenas algumas horas.
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Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata)

Imagem: Edgar Marra/Paulo Negreiros

Para a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), o uso da biometria deverá engrenar fortemente no futuro próximo. No Aeroporto Internacional de Minneapolis-Saint Paul (Estados Unidos),
por exemplo, a Delta Air Lines opera um sistema
que captura os dados biométricos – no caso, leitura facial – no check-in, suprimindo o cartão de
embarque. A etiquetagem se dá no balcão mesmo:
a máquina pesa a bagagem, e se houver excesso, o
passageiro paga o valor correspondente no ato, via
cartão de crédito. O sistema está sendo implementado também pela JetBlue, numa experiência-piloto,
como se fosse a fiscalização alfandegária ou a imigração americana, nas quais igualmente se efetua a
captura da biometria.
"No Brasil, onde temos 100% dos passaportes com
chip, essas novidades se encontram sob análise, para
que o Departamento de Polícia Federal habilite qual
entrará em operação. A Gol já dispõe de um processo
de check-in por intermédio da biometria facial", disse
Paulo Costa, gerente de Campanha da Iata.
Em São Paulo, a partir da nova linha de trem que
chegará ao Aeroporto Internacional de Guarulhos,
prevê-se, em acordo com as empresas aéreas, a instalação de quiosques na Estação da Luz, no centro

da cidade, destinados a fazer o check-in e etiquetar a
bagagem. "Ao desembarque na estação final, o passageiro poderá despachar a mala e se encaminhar ao
respectivo terminal para tomar o avião. Isso agilizará
bastante o processo, e achamos que terá boa aceitação
do público”, afirmou Costa.
"A Iata vem desenvolvendo um novo programa
de rastreamento de bagagem, um aspecto extremamente sensível para os viajantes e no qual o desempenho das companhias brasileiras atinge um nível
excepcional: apenas um terço de perdas em relação
ao volume mundial. Uma das possibilidades com
a captura dos dados da bagagem é a disponibilização em tempo real de onde ela se encontra. Após o
embarque, já se sabe se a mala foi ou não colocada
dentro do avião."
Outro fator importante remete ao visto eletrônico.
A ferramenta, recém implementada, tem o potencial
de aumentar o fluxo de turistas ao País. Ele exemplifica que para o passageiro no interior da Austrália,
por exemplo, torna-se difícil enviar a documentação
necessária ao Consulado Brasileiro, sem contar a demora em receber o passaporte de volta. Agora, a Austrália, o Canadá, Japão e Estados Unidos já podem
obter o visto eletrônico.

No Brasil, onde temos 100% dos
passaportes com chip, essas novidades,
como biometria, já se encontram sob análise.
Paulo Costa

Paulo Costa, gerente de Campanha da Associação Internacional de
Transporte Aéreo (Iata)
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AO TURISMO ESPORTIVO
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Recomendações para
iniciativas de suporte à aviação
e ao turismo esportivo
O Brasil tem a responsabilidade de ser um
proponente inovador, com metas que nos
levem ao desenvolvimento sustentável do
turismo nacional. Nós, da iniciativa privada,
não fugiremos dessa missão.
Alexandre Sampaio

Alexandre Sampaio, presidente do Conselho Empresarial de Turismo
e Hospitalidade (Cetur)

Âmbito federal
• Desarquivar o Projeto de Resolução do Senado
(PRS) nº55/2015 que fixa alíquota máxima para cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS) incidente nas operações
internas com querosene de aviação.
• Atualizar o Código Brasileiro de Aeronáutica, a fim
de que se equipare aos padrões internacionais.
• Estudar alternativas para que o setor aéreo salte do
índice de 0,5 passageiro por habitante a 1,5 ou 2 passageiros, como nos países desenvolvidos.
• Buscar, no campo regulatório, a padronização de
homologações e certificações segundo as práticas
internacionais para a aviação.
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• Criar um ambiente competitivo, sob o ponto de vista
da redução de custo, do que o controle das tarifas,
por parte do governo.
• Incentivar, objetivando a expansão da rede de infraestrutura, as parcerias junto à iniciativa privada,
atraindo investimentos estrangeiros ao Brasil nas
empresas aéreas.
• Reduzir barreiras à entrada de capital externo nas empresas aéreas, de maneira a incentivar o ingresso de novas empresas no País.
• Ampliar a conectividade entre países e suprimir as limitações para que, por exemplo, uma companhia aérea, ao pousar num segundo País, possa seguir o voo
a um terceiro, otimizando a utilização da sua frota.
• Prospectar congressos de forma que turistas vindos dos
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Estados Unidos ou da Europa permaneçam no destino
dois ou três dias antes de seguirem para o seu evento.
• Apoiar a elaboração de políticas públicas que impliquem uma linha de ação coletiva com estratégias de
longo prazo para o turismo esportivo, integrando os
diversos órgãos governamentais, como os Ministérios do Turismo, do Esporte, da Saúde e do Desenvolvimento Social.
• Estabelecer uma conceituação clara acerca do turismo esportivo.
• Formular política pública do turismo que contemple
o esporte como indutor da infraestrutura urbana;
estimular outros segmentos e produtos turísticos;
incentivar calendários com potencial de atratividade; implantar estruturas e equipamentos também

para o uso da comunidade receptora, como legados.
• Aproximar municípios, trade turístico, sistema esportivo, Terceiro Setor, Forças Armadas e Academia, definindo-se o papel de todos os atores, para
o desenvolvimento de ações conjuntas e sistêmicas
dentro de um desenho estratégico inovador, focado
na captação de eventos.
• Revitalizar parques públicos, via parcerias entre
prefeituras e setor privado, com vistas à massificação de atividades esportivas.
• Investigar o tipo de evento que cabe num determinado destino, assim como o perfil de público que
interessa à rede hoteleira e ao comércio locais, além
da garantia de competência profissional para a geração de empregos e tributos.

Oportunidades para destinos e iniciativa privada
• Elaborar estudo em torno da demanda da área de
turismo, a fim de que as bases possam ser conectadas e interpretadas via big data, no sentido de
apontar novos mercados, investigar a viabilidade
de projetos e aumentar a receita por visitante.
• Incentivar o uso, por parte da cadeia turística, dos
serviços disponibilizados pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (LCNN), onde funciona o maior supercomputador da América Latina.
O setor pode ser fomentado através da análise de
dados, capaz de antever situações, indiciar potenciais problemas e sinalizar direções precisas.
• Refinar a coleta de informações em diversas camadas, para a construção de um turismo personalizado, encomendando-se aspectos que procurem ir ao
encontro do que o indivíduo almeja, suas capacidades e restrições.
• Observar os destinos sob o ponto de vista de eventos, mercado de varejo, restaurantes, hospedagem,
recursos culturais, sistema de transportes e outros
aspectos contextuais, como o clima, fazendo comparações de preços. A avaliação global das conexões
traduzirá como o turista lê o destino – e o que pode
influenciar sua decisão de querer ou não visitá-lo.
• Desenvolver sistemas de Inteligência Artificial capa-

zes de interpretar como o turista percebe o destino,
esquadrinhando-se os conteúdos produzidos digitalmente e agrupando-se os dados por qualquer categoria que se queira. É possível, assim, analisar por que
seria importante mudar a imagem da cidade e melhorar seu posicionamento em termos de marketing.
Deve-se levar em conta que os melhores resultados
para o município advêm dos eventos que são ótimos
para os habitantes, sob a perspectiva de que o turismo esportivo traz volumosos recursos às prefeituras.
• Construir sites de viagens bem elaborados, visto
que seu conteúdo possibilita a criação de uma experiência virtual ao consumidor – a expectativa líquida –, uma parte fundamental da viagem em si.
• Incrementar a qualidade do ecossistema digital do
destino, no sentido de oferecer conexões fortes e baratas aos chamados superturistas – jovens acostumados a organizar suas viagens e programações nessas
plataformas. E preocupados se poderão permanecer
interligados na rede ao longo da estadia na cidade.
• Criar e ampliar as redes de contato, no intuito de
compartilhar conhecimento e comprometer os parceiros para que se tornem multiplicadores de iniciativas eficientes e inovadoras, contemplando um
expressivo número de pessoas.
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Parcerias com o setor privado na promoção
• Estreitar parcerias dentro da cadeia produtiva movimentada pelos aeroportos, no sentido de incrementar o fluxo de passageiros nos terminais.
• Aumentar o conhecimento dos principais aeroportos brasileiros dos mercados B2B e B2C sobre as
estruturas aeroportuárias. E desenvolver os principais aeroportos como hub, não apenas para o Brasil,
mas para a América Latina.
• Incrementar cada vez mais o uso das redes sociais e influenciadores digitais como ferramenta
de marketing e promoção dos produtos – inclusive campanhas e ofertas pontuais nos principais
aeroportos do Brasil.
• Estimular, junto aos agentes de viagem, as conexões
domésticas e internacionais, propiciando a ativação
de locadoras de automóveis, hotéis e mesmo cessionários diretos para melhorar a experiência do visitante nos terminais.
• Fomentar o automobilismo constitui uma oportunidade de negócio muito além da Fórmula 1, incluindo
também modalidades como Fórmula 3, Stock Car,
Arrancada, Kart, Rally e Fórmula Truck. Os inte-
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ressados em começar a atuar na área devem procurar
a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA)
para assessorar a montagem de equipes próprias.
Elaborar um calendário de eventos inteligente, que
busque conciliar datas e interesses conjuntos de todos os agentes envolvidos.
Incentivar convênios entre a organização dos eventos esportivos e redes hoteleiras, restaurantes e lojas
do destino, para que ofertem promoções e descontos aos atletas.
Promover grandes eventos em parques públicos,
com atividades de ginástica, palestras e workshops,
envolvendo a montagem de uma estrutura logística conveniada à rede hoteleira e ao sistema de
transportes, movimentando assim a cidade como
um todo.
Instituir nos Conventions & Visitors Bureaux, uma
área para captação de eventos esportivos, em diálogo com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que
congrega as 27 confederações.
Estimular os esportes de participação, como as corridas de rua, com capacidade para envolver todos.
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Imagem: Christina Bocayuva

O seminário Caminhos para o Turismo Esportivo foi realizado na Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), no Rio de Janeiro, em 19 de junho de 2017.

Maureen Flores
Moderadora

Imagem: Guarim de Lorena

Pesquisadora pós-doutoral.
Doutora em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pela Università Degli Studi
di Siena, na Itália, a professora tem larga experiência nos setores público e
privado, em áreas relacionadas à sustentabilidade e à inovação. Na CNC
integra, como conselheira, o Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur).
Luiz Lima
Como o esporte de elite pode contribuir para o Turismo Esportivo

Ex-atleta olímpico da natação e graduado em Educação Física, hoje é técnico de natação de águas abertas e comentarista de esporte na TV. Foi
secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento entre 2016 e 2017. Participou dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e Sydney, em 2000, e
ajudou na divulgação das maratonas aquáticas no Brasil. Em 2010, criou
a equipe LL Gladiadores, a partir do Projeto Natação no Mar, o pioneiro
e primeiro a estabelecer treinos regulares de natação em águas abertas no
Rio de Janeiro.

Imagem: Guarim de Lorena

1º Painel: O Desenvolvimento de Produtos Turísticos Relacionados ao Esporte

Caio de Carvalho
Qual a importância para o Brasil do casamento
do Esporte com o Turismo

Diretor executivo do Canal Arte1, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. É professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) na disciplina do curso
de graduação O Negócio da Cultura e do Entretenimento. Foi ministro de
Esportes e Turismo do Governo Fernando Henrique Cardoso e presidente
da Embratur no período de 1996 a 2000. Secretario nacional de Serviços
do Ministério da Indústria e Comércio no Governo Itamar Franco e presidente do Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo.
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Waldner Bernardo
O que os eventos esportivos têm para oferecer ao Turismo

Possui uma invejável trajetória no automobilismo nacional. Iniciou em 1992,
como sinalizador de autódromo, e atualmente ocupa a presidência da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Atuou como promotor de eventos de Arrancada em Pernambuco, à frente da empresa ProRacing, considerada pela crítica uma das três melhores provas do Brasil. Atuou como comissário
desportivo nacional em provas da Fórmula Truck e StocK Car de 2011 a 2012,
depois assumindo a Comissão Nacional de Velocidade de 2013 a 2016.
Bebeto de Freitas (1950-2018)
Como Turismo e Esporte podem contribuir para o desenvolvimento

Com extensa carreira esportiva, foi jogador e técnico seleção brasileira de
voleibol. No futebol, teve duas passagens pelo Atlético-MG. Foi presidente
do Botafogo entre 2003 e 2008 e, posteriormente, voltou ao Atlético Mineiro como diretor executivo. Foi secretário municipal de Esporte e Lazer
de Belo Horizonte. Bebeto de Freitas faleceu em 13 de março de 2018.
João Traven
Maratona e a sua importância para o Turismo Esportivo

Atleta de corrida, o empresário foi peça-chave na revitalização e crescimento das corridas de rua no Rio de Janeiro e no Brasil. Responsável
pela organização e revitalização de grandes provas como Maratona do
Rio, Corrida da Ponte e São Sebastião. Em 2009, uniu-se ao expertise
da Dream Factory, empresa especializada em soluções de comunicação.

Imagem: Arquivo pessoal

2º Painel: Marketing e Promoção do Turismo Esportivo

Mirko Lalli
O uso do big data para gestão de destinos

Fundador e CEO da Travel Appeal, startup que analisa a reputação digital
de hotéis, museus, restaurantes e destinos turísticos. Tem 15 anos de experiência nos setores de marketing e comunicação digital. No Ministério Italiano do Turismo, foi membro do Comitê de Inovação do Turismo; colaborou com a criação do evento BTO (Buy Tourism Online) para a indústria de
viagens; e atua como membro do Comitê Técnico Científico Educacional.

TURISMO CENÁRIOS EM DEBATE – DESAFIOS DA AVIAÇÃO CIVIL E CAMINHOS PARA O TURISMO ESPORTIVO | 2017

61

Imagem: Guarim de Lorena

Fábio Porto
O big data do esporte brasileiro

Imagem: Guarim de Lorena

Pesquisador sênior do Laboratório Nacional de Computação Científica e
Coordenador do Laboratório Data Extreme Lab (DEXL). Seu interesse
de pesquisa principal está no desenvolvimento de técnica e algoritmos
para análise e gerência de grandes volumes de dados. Desde de 2010 é
responsável pelo desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento Holístico de Atletas (SAHA), que oferece uma plataforma para acompanhamento multidisciplinar e análise de dados de atletas.
Michael Nagy
Como captar eventos esportivos

Formado pela Westminster College, em Londres, tem vasta experiência
em diferentes setores do turismo. Atualmente, é diretor do Rio Convention & Visitors Bureau, onde já atuou como Relações Institucionais desenvolvendo projetos, parcerias e ações de negócios comerciais para os mantenedores. Atuou em hotéis como Pestana Hotels & Resorts e Hotéis Othon
S/A. Em São Paulo, foi diretor de Vendas & Marketing do Gran Melia.

Imagem: Guarim de Lorena

3º Painel: Iniciativas de Turismo e Esporte no Brasil

Ricardo Trade
Como o voleibol pode contribuir para o Turismo

Atualmente, é diretor sênior de Operações da Confederação Brasileira de
Basketball (CBB). Foi diretor executivo da Confederação Brasileira de
Voleibol (CBV), CEO do Comitê Organizador da Copa do Mundo FIFA
2014, diretor de Serviços dos Jogos do Comitê de Candidatura aos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e diretor de Operações do Comitê
Organizador dos Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos Rio 2007.
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Paulo Zuccaro
Como o Esporte pode contribuir para o desenvolvimento
do Turismo na visão das Forças Armadas

Vice-Almirante Fuzileiro Naval, incorporou-se às fileiras da Marinha do
Brasil em 1975, no Colégio Naval, tendo sido declarado Guarda-Marinha
em 1980. Comandante do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais,
chefe do Estado-Maior do Comando da Tropa de Desembarque, após
o qual integrou o Primeiro Contingente da Brigada Brasileira de Força
de Paz – HAITI. Na ocasião, era diretor do Departamento de Desporto
Militar do Ministério da Defesa, cargo que exerceu até abril de 2018.
Maria Luiza Dias
Criação de redes para formação do Esporte para Todos

Gerente de Desenvolvimento Físico-Esportivo do Sesc São Paulo. Vice-presidente da International Sport and Culture Association (Isca). Coordenadora do evento Dia do Desafio para o Continente Americano. Representante do Sesc na The Association for International Sport for All
(Tafisa). Coordenadora da Campanha Move Brasil (2012 a 2016).
Jorge Steinhilber
Como os profissionais do esporte podem contribuir para o
desenvolvimento do Turismo Esportivo

Presidente do Conselho Federal de Educação Física e da Academia Olímpica Brasileira. Autor de livros e artigos na área de Educação Física e Esporte. Professor e ministrante de diversos cursos sobre Educação Física
Escolar, Colônias de Férias, Profissão Regulamentada; Ética Profissional,
Olimpismo, Associativismo e Qualidade de Vida e Bem-Estar.
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O seminário Desafios da Aviação foi realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC) em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), em
Brasília, no dia 4 de outubro de 2017.

Imagem: Edgar Marra/
Paulo Negreiros

1º Painel: Cinco anos de Abear em números – Principais desafios e conquistas
da aviação comercial

Eduardo Sanovicz
Presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e Prof. Dr.
do Curso de Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP). Graduado em História, é Mestre e Doutor
em Ciências da Comunicação pela USP. Foi vice-presidente da International
Congress & Convention Association (ICCA). Foi presidente da Embratur,
tendo sido responsável pela implantação do Plano Aquarela e pela criação
da Marca Brasil. Na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC), integra, como conselheiro, o Conselho Empresarial de
Turismo e Hospitalidade (Cetur).

Imagem: Edgar Marra/
Paulo Negreiros

2º Painel: Evolução do transporte aéreo – O futuro está mais próximo!

Roberto de Oliveira Luiz

É diretor de Desenvolvimento de Negócios da Inframerica, administradora dos aeroportos de Brasília e Natal. Formado em Administração de
Empresas e Contabilidade e pós-graduado em Administração Empresarial pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Sua carreira na Aviação começou na Varig SA, onde ocupou vários cargos. Foi diretor de
vendas na Pluna SA, empresa na qual desenvolveu a política comercial da
empresa em todos os países em que atuava.
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Rogério Coimbra

Atualmente, é diretor de Assuntos Corporativos da Inframerica. Na ocasião
do seminário, era diretor de Políticas Regulatórias da Secretaria Nacional
de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. É
membro dos Painéis OACI de Regulação do Transporte Aéreo e de Economia de Aeroportos. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, graduado em Administração e pós-graduado em Gestão da Aviação
Civil, ambos pela Universidade de Brasília (UnB). Desde 2004, atua na
Regulação da Aviação Civil. Foi gerente de Regulação Econômica na Anac
de 2008 ao início de 2011. Foi secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República de 2011 ao início de 2017.

Paulo Costa

Gerente de campanhas da Associação Internacional de Transportes Aéreo (Iata), onde atua na área regulatória e aeroportos, passageiros, carga e
segurança. Trabalhou por 15 anos em empresas aéreas (Varig, Pan Am e
American Airlines) exercendo cargos de supervisão e gerência operacional
em aeroporto. Foi gerente de Novos Negócios para a América Latina na
Fiac SrL. É advogado com cursos de especialização nas áreas civil e empresarial. Tem pós-graduação em Direito do Esporte.
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3º Painel: Turismo e aviação – Novos players e política de promoção do turismo

Bruno Reis

Responsável pelo desenvolvimento de passageiros do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (RIOgaleão). Exerceu o cargo de gerente-geral de
Inteligência Competitiva e Mercadológica no Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e foi responsável por gerir os 13 Escritórios Brasileiros
de Turismo (EBTs) no exterior. Com larga experiência em áreas estratégicas do Turismo, desenvolveu estudos sobre oportunidades e tendências
de mercado para os setores público e privado, tendo atuado também no
Ministério do Turismo e na Secretaria de Turismo do Distrito Federal.
Turismólogo pela UPIS Faculdades Integradas, com especialização em
Administração e Marketing pela Southern Cross University, na Austrália.
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Alexandre Sampaio

Imagem: Edgar Marra/
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Presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação
(FBHA). Presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC); membro do Conselho Nacional de Turismo; coordenador do Comitê Brasileiro de Normalização em Turismo (CB54), órgão
de planejamento, coordenação e controle das normas relacionadas ao Turismo - Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), representante da ISO - International Organization for Standardization no Brasil; e
vice-presidente de Hotelaria do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes
do Rio de Janeiro (SindRio) Formado em Ciências Contábeis, Sampaio
foi presidente do SindRio entre 2002 e 2010, quando assumiu a presidência da FBHA. Já foi vice-presidente da ABIH-RJ; e diretor financeiro,
diretor jurídico e vice-presidente da ABIH Nacional.

Felipe Carreras

Atualmente, o deputado Federal Felipe Carreras (PSB-PE) é vice-presidente da Comissão de Turismo na Câmara dos Deputados. Na ocasião
do seminário, era secretário de Turismo, Esporte e Lazer de Pernambuco.
Foi secretário de Turismo na gestão do atual prefeito do Recife, Geraldo
Júlio, e permaneceu na pasta por pouco mais de um ano e meio. Em 2015,
foi convidado pelo governador de Pernambuco, Paulo Câmara, para assumir a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, cargo que deixou em 2018
para reassumir o mandato de deputado Federal. Como secretário, dedicou-se à ampliação da malha aérea pernambucana, conquistando novos
voos nacionais e internacionais e gerando um aumento de mais de 50%
no número de destinos diretos saindo do Recife. Assim, tornou o Estado
de Pernambuco líder no número de ligações diretas e na movimentação
de passageiros na região Nordeste.

66

TURISMO CENÁRIOS EM DEBATE – DESAFIOS DA AVIAÇÃO CIVIL E CAMINHOS PARA O TURISMO ESPORTIVO | 2017

Notas
1. Sydney, que já configurava um polo de atração antes mesmo de sediar as Olimpíadas, contabilizou um
aumento de 1,6 milhão de viajantes no ano do torneio.
2. O planejamento da Vila Olímpica reestruturou a região portuária.
3. No dia específico do Palio de Siena, o preço dos meios de hospedagem mais que dobrou.
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