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Nova onda argentina
Após três anos de fraco crescimento no fluxo de argentinos no Brasil, o próximo
verão deverá ser de alta em decorrência da desvalorização do real
O ritmo de crescimento do desembarque de argentinos no litoral brasileiro deverá
voltar a se acelerar na próxima temporada.
Em 2009, o incremento no número de turistas da Argentina no país chegou a 19% na
comparação com 2008. No ano passado, no entanto, mesmo com a seleção
'albiceleste' na final da Copa do Mundo, houve uma elevação de apenas 1,9%.
A desvalorização do real em relação ao dólar e a possibilidade de pagamentos
parcelados deverão impulsionar o retorno argentino.
Em Santa Catarina, Estado onde estão duas das três cidades mais visitadas pelos
argentinos, as reservas estão entre 30% e 40% maiores do que no mesmo período
do ano passado.
"Acho que teremos um crescimento bom. Não só de argentinos, mas também de
uruguaios e paraguaios", afirma Luciano Moura Pereira Oliveira, da AbihSC
(associação hoteleira).
"A procura, pelo menos, está sendo feita com maior antecedência", acrescenta.
Em 2013, Florianópolis e Bombinhas (cerca de 73 km ao norte da capital
catarinense) receberam respectivamente 25,4% e 11,3% dos argentinos que vieram
ao Brasil a lazer.
Em Búzios (RJ), destino de 11% dos visitantes do país vizinho, a demanda neste
ano é 20% mais forte que a de 2014, estima Thomas Weber, da associação de
hotéis da cidade.
"Os últimos anos estavam bem desaquecidos por causa da crise argentina e devido
ao real mais forte. Agora, o Brasil voltou a ser interessante", afirma Weber.
Em 2014, o país recebeu 6,4 milhões de turistas internacionais, o que significou uma
alta de 10,6% na comparação com o ano anterior. Os argentinos representaram
27,1% desse total. Em 2013, porém, eles correspondiam a 29,4% dos estrangeiros.
A Argentina é o principal emissor de turistas para o Brasil, com mais de o dobro dos
Estados Unidos, que ficam em segundo lugar. No ano passado, foram 656,8 mil
americanos no país, contra 1,743 milhões de 'hermanos'.


VIZINHOS PELO MUNDO
Não será apenas o enfraquecimento do real que favorecerá a vinda dos argentinos
para o Brasil.
O peso está em um patamar considerado sobrevalorizado, o que beneficia as
viagens dos vizinhos ao exterior. Hoje, um dólar equivale a pouco mais de nove
pesos.
Os efeitos da cotação já foram sentidos nos sete primeiros meses deste ano, quando
se registrou um incremento de 13% no número de turistas que viajaram a outros
países na comparação com o mesmo período de 2014.
Julho foi, até agora, o mês com melhor desempenho. Ao todo, 602 mil argentinos
deixaram o país –o que representa uma alta de 24,3%–, segundo dados do
Ministério do Turismo argentino.
Os gastos no exterior subiram 34% em julho e chegaram a US$ 308,3 milhões (cerca
de R$ 1,2 bilhão). No mesmo mês, visitantes de outros países deixaram US$ 211,4
milhões. A presença dos brasileiros foi a que mais recuou no período (9,2%).

PLANO PILOTO
Os hotéis Blue Tree devem inaugurar no mês que vem uma unidade em Brasília,
depois sete anos sem presença na capital federal.
O empreendimento é um dos 14 previstos para começar a funcionar nos próximos 12
meses, a maioria deles no Sudeste.
Mesmo com a crise econômica, a rede tem mantido os quartos com hóspedes,
afirma a presidente Chieko Aoki. A taxa de ocupação é de 66%.
E as tarifas não diminuíram, diz. "No mercado corporativo, os preços não variam
como no de lazer."
R$ 381 milhões
foi o faturamento das unidades com as marcas do grupo
22
é o número atual de hotéis

Gelado A Helado Monterrey, com sede na Bahia, investirá R$ 7 milhões em
máquinas importadas para cortar em 30% os custos de fabricação.
Mais sorvete... A Paleteca (de picolés) também vai investir R$ 7 milhões em uma
nova fábrica em Pinhais (região metropolitana de Curitiba).
...mexicano A ideia é elevar a capacidade de produção de 800 mil para 1,8 milhão
de sorvetes por mês. A marca tem hoje 89 lojas em 12 Estados.
com LUCIANA DYNIEWICZ, LEANDRO MARTINS, ISADORA SPADONI e FELIPE
GUTIERREZ
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