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Estado e iniciativa privada reúnem-se na Assembléia Legislativa para discutir a
situação do turismo em Minas Gerais e formular uma política de incentivo à
indústria que mais cresce atualmente, com o respeitável movimento mundial de
US$ 3,2 trilhões em 1994, e emprega direta ou indiretamente 212 milhões de pessoas

TURISMO BEM EMPREGADO
Lúcio Perez

Íj irar férias, fazer as malas e viajar. Ou
fazer as malas e viajar a trabalho. Para

muitas pessoas, ir de uma cidade a outra ou de
um país a outro pode parecer uma ação oca-
sional ou mesmo secundária. O que poucos
sabem é que a indústria de viagens e turismo
é hoje uma das maiores do mundo e a principal
empregadora entre todos os ramos da econo-
mia global: em 1994, segundo dados do Con-
selho Mundial de Viagens e Turismo (World
Trave1 & Tounsm Council - \XTTTC), o
setor movimentou US$ 3,2 trilhões e, em
1995, a previsão era chegar a US$ 3,38
trilhões, empregando nada menos que 212
milhões de pessoas.

Em Minas, quantas pessoas estão empre-
gadas direta ou indiretamente no turismo?
Quantos turistas, a trabalho ou lazer, visita-
ram o Estado no ano passado? E quantos
mineiros viajaram dentro e fora de Minas no
mesmo período? São perguntas sem resposta,
por uma única razão: não existem estatísticas
sobre a atividade em Minas, sejam do governo
ou da iniciativa privada.

Essa é a ponta do icebe,g de problemas
enfrentados pelo setor. O que ocorre ou o que
se deixa de fazer para se chegar a essa situação

é uma outra questão. O governo acusa a
iniciativa privada e vice-versa.

Para o presidente da União Brasileira de
Promotores de Feiras (Ubrafe), George
Norman Kutova, especialista no assunto, o
turismo em Minas passou de locomotiva a
vagão nos últimos 25 anos. Ele dá destaque
à falta de investimentos do Estado, que se
afastou pouco a pouco do setor, e cita corno
exemplo o total de recursos para o turismo,
previsto no orçamento do governo para 1996:
0,0005%, ou quase nada. "Essa não é urna
atividade relevante para o governo", afirma.

Kutova defende a reestruturação do turis-
mo em Minas a partir de uma decisão política
do governo. Em sua avaliação, não adianta o
Estado responsabilizar a iniciativa privada.
"pois em nenhum lugar do mundo existem
investimentos da iniciativa privada se não
forem claras as regras do jogo". Ele se refere
à falta de planejamento estratégico para o
turismo, assim como de legislação moderna.

Minas Gerais, diz  presidente da Ubrafe,
tem imenso potencial turístico, constituído de
seu acervo histórico, recursos naturais e tradi-
ções culturais. Kutova destaca o trabalho
desenvolvido pelos estados do Sul e do Nor-
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"Nos últimos 25
anos, o turismo em
Minas passou de lo-
comotiva a vagão"

George Norman Kutova

deste, que possuem comissão de turismo inte-
grada e estão investindo há tempos em plane-
jamento, legislação e infra-estrutura. "Aqui
existe um abismo entre a retórica e a realida-
de", denuncia.

Já o coordenador, há oito anos, da Comis-
são de Turismo da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Daltro
Nogueira, não considera o Estado o único
culpado pela situação. Nogueira diz que tradi-
cionalmente o poder público e a iniciativa
privada relegaram o turismo em Minas. Mes-
mo assim, diz que os empresários mineiros

trabalham sem apoio do governo e não há
qualquer tipo de planejamento em médio
prazo. "Nada existe, a não ser a boa vontade
do governador Eduardo Azeredo", afirma,
defendendo que o governo atue na promoção

da atividade e criação de
ZiflhLfltOLLutula.

O secretário de Espor-
tes, Lazer e Turismo de
Minas Gerais, deputado
federal Ademir Lucas,
não aceita as acusações e
diz que, se o Estado se
afastou do turismo, depois
de ter grande participa-
ção no setor, foi por pres-
são da sociedade. "Seja
construindo hotéis, ter-
mas, implantando cassi-

nos nas estâncias hidrominerais, preservando
as cidades históricas, o Estado sempre esteve
à frente de todas as iniciativas do turismo em
Minas", sustenta.

Ademir Lucas reconhece o afastamento
do governo do setor, fato que chama de
desoneração do Estado, que ocorreu "devido
à intervenção da iniciativa privada". Dessa
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forma, diz, houve um vácuo, que causou desâ-
nimo de se alocar novos recursos e desenvolver
programas e atividades, tanto na iniciativa
privada quanto na área pública.

O secretário afirma que agora o Estado
retoma ao setor para induzir o desenvolvimen-
to, e não mais para intervir. Ele cita várias
iniciativas, como a contratação de uma empre-
sa espanhola para executar o Plano Diretor de
Furnas, a adoção de uma política agressiva de
captação de eventos, através do Minascentro,
e o Plano Viário Turístico de Minas Gerais.

US$ 3 trilhões em 1995, no Brasil as cifras
são reduzidas. Segundo o \VTTC, que tem
sede em Bruxelas e é formado por represen-
tantes de grandes empresas mundiais ligadas
direta ou indiretamente ao setor, a previsão
para o Brasil no mesmo período era de um
movimento de US$ 45 bilhões, quantia que
deixaria o país na décima colocação no que se
refere ao montante gerado pela indústria de
viagens e turismo.

Em relação à geração de impostos e
taxas, nada menos que 11 , 1 % do total reco-

lhido no mundo é gerado pela

7

"Se o Estado se afas-
tou do Turismo, foi
por pressão da socie-
dade"

Ademir Lucas

atividade turística. Calcula-se
que no ano passado eles te-
nham representado US$ 655
bilhões, sendo US$ 236 bi-
lhões em impostos pessoais -
que atingem diretamente os con-
sumidores -, US$ 79 bilhões
em valores pagos diretamente
pelas empresas e US$ 339 bi-
lhões em impostos indiretos.

Dentro de dez anos, es-
pera-se que os impostos absor-

"A tarefa de construir e reconstruir o turismo
em Minas é de todos. E hora de parceria.
Isoladamente, pouco se pode fazer. Os gover-
nos federal e do Estado, as prefeituras e a
iniciativa privada podem tudo. Estamos que-
rendo participar desse desafio de colocar Mi-
nas no foco do turismo nacional" - afirma.

A secretária adjunta de Turismo e Ser-
viços do Ministério da Indústria e Comércio,
Márcia Kubitschek, concorda com Ademir
Lucas no sentido de que somente uma parce-
ria entre poder público e iniciativa privada
pode fazer deslanchar a atividade em Minas.
Em sua avaliação, "turismo é parceria sem
ela não pode haver uma política coordenada,
efetiva e sensata para o setor.

Impacto positivo - Enquanto em
todo o mundo o turismo movimentou mais de

vidos pelo setor atinjam a mar-
ca de US$ 1 ,5 trilhão. No Brasil, somando-
se os impostos pessoais e empresariais (dire-
tos e indiretos), o valor recolhido deverá ser
de US$ 7,86 bilhões, ou 7,8% do total de
taxas e impostos arrecadados.

O principal indicador do WTTC so-
bre o turismo se refere ao número de pessoas
empregadas no setor em 1995: 212 milhões
de trabalhadores. Nos últimos dez anos, o
número de empregos gerados pela atividade
cresceu cerca de 110% e a estimativa é de
que, até a próxima década, ela empregue 338
milhões de pessoas, ou 11,8% do total mun-
dial. No Brasil, o setor ocupa um em cada 11
trabalhadores, sendo responsável por quase
seis milhões de empregos diretos e indiretos
e pela geração de cem mil empregos ao ano.

Também em relação ao Produto Inter-
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no Bruto, o turismo se destaca. Em 1994,
10, 1 % do PIB Mundial originou-se de ativi-
dades  ligadas ao setor. Para 95, a estimativa
era de que esse número aumentasse em 0,8%.
Ou seja, 10,9% do PIB em todo o mundo
deveria vir, direta ou indiretamente, da ativi-
dade turística.

Em países onde essa indústria é a base
da economia, como os do Caribe, a participa-
ção no PIB chega a ser de 25%. Na América
Latina, é de pouco mais de 5%. No Brasil,

para os não poucos problemas do turismo no
Estado, a Assembléia Legislativa realizou,
na última semana de outubro do ano passa-
do, juntamente com 48 entidades do setor, o
Seminário Legislativo "Turismo: Caminho
das Minas". Durante quatro dias, represen-
tantes das áreas pública e privada debateram
a realidade do turismo em Minas e, ao final
dos trabalhos, aprovaram um documento
com propostas para o desenvolvimento do
setor.

"Turismo é parceria
entre iniciativa pri-
vada e poder públi-
co"

Márcia Kubitschek

ar,De o turismo mineiro
fosse medido pelo relógio da his-
tória, ele demarcaria dois perío-
dos distintos: o que antecedeu
este seminário e o que se inicia a
partir de sua realização", disse o
coordenador da Comissão de
Turismo da Fiemg, Daltro No-
gueira. Para ele, pela primeira
vez uma casa legislativa, "o mais
legítimo de todos os foros", abriu-
se à discussão sobre a atividade
e sua importância estratégica com
relação ao interesse comunitá-

esse índice tem-se mantido estável desde 1987,
oscilando entre 7,8% e 8%.

Na Espanha, o turismo tomou-se a
principal fonte de receita nacional. No Brasil,
a Organização Mundial de Turismo (OMT)
elaborou para a Embratur um relatório com o
objetivo de identificar os itens da economia
influenciados diretamente pela atividade. São
52 dos mais variados setores, que atuam como
fontes indiretas de geração de empregos.

Segundo a Secretaria Nacional de Tu-
rismo e Serviços do Ministério da Indústria e
Comércio, mais de 450 mil empregos deve-
riam ser gerados nessa área, em 95. Entre os
segmentos envolvidos estão os de alimentos e
bebidas, combustíveis minerais, produtos ele-
trodomésticos, calçados, recreação e aluguel
de imóveis.

Seminário - Em busca de soluções

rio.
O documento final, elaborado a partir

de sugestões de seis grupos de trabalho, tem
55 propostas. A principal delas defende a
criação de uma estrutura oficial a ser com-
posta por uma secretaria de Estado específi-
ca para o turismo, pelo Conselho Estadual
de Turismo, pela Empresa Mineira de Tu-
rismo (Turminas) e pela Companhia Minei-
ra de Promoções (Prominas).

A partir do documento, as entidades
do setor ficaram encarregadas de elaborar
um anteprojeto de lei, a ser encaminhado à
Comissão de Educação, Cultura, Desporto
e Turismo e Lazer da Assembléia Legislativa,
que o apresentará para análise e votação
pelos deputados. O anteprojeto deverá con-
templar o máximo possível de propostas
incluídas no documento final.
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