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Tendências do Turismo no 5º Salão
Na quarta feira passada dia 26/05 estive conferindo a palestra
sobre tendências do turismo, uma das inúmeras palestras que estão
sendo ministradas no núcleo do conhecimento do 5º Salão do Turismo
que esta acontecendo no Anhembi até este domingo.

Os participantes desta palestra foram o Ministro do Estado de Turismo
Exmº Senhor Luiz Eduardo Barreto, Marcelo Neri, Chefe do Centro de
Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas , Guilherme Paulus,
Presidente do Conselho da Administração da CVC e o Sr. Carlos Silva,
Secretário do Turismo. A palestra foi muito interessante do ponto de
vista de tendências do mercado no setor considerando a economia
brasileira nos últimos dez anos.
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Foram comentados também quais são os planos do Ministério para
os próximos anos uma vez que teremos a Copa do Mundo em 2014
e Olimpíadas em 2016.
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considerando a qualificação profissional que precisa de mais incentivo e
a que se diz respeito a infraestrutura para o turismo: precisamos de
melhores portos, aeroportos, transporte público e mobilidade urbana
para podermos atender a demanda que virá para estes eventos.

Gostei muito da explanação do Marcelo Neri mostrando a evolução do
mercado e a mudança da geografia econômica do país que ainda esta em
andamento. Ele comentou também sobre evolução das claases C e D e
seu novo padrão de consumo.
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