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A promoção tecnológica do Brasil via Embratur no TECNOTURIS 
14/01/2010 
 

LISBOA - Jeanine Pires é uma entusiasta da moderna tecnologia, especialmente para o uso 
promocional com técnicas avançadas.  No comando da Embratur, tem incentivado diretamente 
as  atualizações que o instituto realizou nos dois últimos anos para o aproveitamento de todas 
as possibilidades surgidas. Para mostrar como a Embratur faz, os modos e os planos de 
utilização da promoção turística do Destino Brasil e seus produtos, Jeanine estará presente no 
I TECNOTURIS, o evento de tecnologia aplicada ao turismo que o Brasilturis Jornal vai 
promover no início de fevereiro, no Tivoli Jardins, em São Paulo, com o apoio Amadeus, Uol e 
Trend, entre várias parcerias. 

A confirmação da sua presença foi feita diretamente com o diretor e editor , Horácio Neves, 
durante contato  no estande do Brasil na BTL, quando a presidente da Embratur também 
contou sobre os investimentos da promoção brasileira em Portugal. 

Para promover os seus destinos turísticos em Portugal, o Brasil aplica  mais de 2 milhões de 
euros anuais. Jeanine Pires indicou ainda  que o total de investimento do Brasil em 
promoção internacional é de  US$ 90 milhões (62 milhões de euros), dos quais 40% são 
investidos na Europa, em especial  nos países de interesse prioritário. "Além de Portugal 
consideramos como tal, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e Itália". 
  
Portugal é o sexto maior emissor de turistas para o Brasil, que recebeu, em 2008, 222.558 
visitantes portugueses. A presidente da Embratur também festejou o anúncio da TAP para mais 
3 voos semanais a partir do final do primeiro semestre deste ano, abrindo rota para o interior 
paulista.  

Atualmente,  os 56 voos regulares tem 11.391 lugares semanais que saem de Lisboa para 
Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Natal, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo; e da 
cidade do Porto para o Rio de Janeiro e São Paulo. Com a operação a ser iniciada para 
Viracopos, em Campinas, serão mais mil lugares por semana. 

Jeanine segue de Lisboa para Madri onde, além da participação na Fitur durante a semana, 
estará representando o ministro Luiz Barretto na reunião dos ministros de turismo latino-
americanos promovida pela OMT e na Exceltur, a partir de segunda, começando pelo encontro 
em Alcalá. 

 
 


