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Natalia Strucchi

Ja foi tempo em quc as atracdes em
Miami eram apenas as compras e Miami
Beach. A cada temporada a cidade se
reinventa e apresenta aos scus visilantes
novas opcoes em entretenimento, gastro-
nomia e hospedagem. Os brasileiros con-
linuam atraidos pelo destino. No ultimo
ano mais de meio milhao (555.302) visi-
tou Miami, valor 15% maiorse compara-
do ao mesmo periodo de 2009 (482.871).

Entre as areas que vem despertando
o interesse dos turistas esta Downtown,
local escolhido como ponto dc cstada
por 17% dos brasileiros que estiveram no

destino em 2010. Entre as principals atra-
coes o Centra Adrienne Arsht urn palacio
da musica erudita e opera, a Freedom
Tower, restaurada para abrigar colecoes
de arte, a Faculdade de Miami Dade, com
seu irnenso e movimentado campus,
alem de restaurantes e lojas dc grife.

0 Museu de Arte de Miami (MAM),
em construcao, vai abrir suas portas em
2013 apos um investimento de mais dc
100 milhoes de dolares. Em 2014, sera
a vez do Museu de Ciencia. Estima-se
quc os dois venham a atrair cerca dc
um milhao de visitantes por ano.

Os dados da cidade revelam o in-
teresse de pessoas de todo o mundo.

O Aeroporto Internadonal de Miami
recebe 34,1 milhoes de passageiros por
ano, o que o toma o terceiro no trafego
de passageiros internacionais para EUA
Ja o Porto de Miami registra mais de 4
milhoes de passageiros anuais*

Em relacao ao brasileiros, o principal
objetivo (68%) c o lazer, sendo que 55%
ficam hospedados na casa de familiares
ou amigos e 45% em hoteis. As areas
mais procuradas da cidade pelos turistas
oriundos do Brasil sao Coral Gables/
Coconut Grove/Key Biscayne (25%),
North Dade/Sunny Isles (17%), Down-
town Area (17%), Miami Beach (16%),
South Dade (15,6) e Airport Area (9,4%).

American Airlines ressalta potencial do destino
A American Airli-

nes apresentou, no
final de setembro, a
novaedicaodasua
revisla de bordo,
Nexos, que trazna
capa Miami, lo-
cal que sediouo
lancamento do
novo material. A
ideia da repor-
tagemdacapa
c exatamente
moslrar o re-
nascimento

de bairros da
cidade que ha alguns anos nao

tinham grande apelo turistico. Downto-
wn, Midtown, Design District e Wynwood
District sao exemplos dessa situacao.

"Miami rnudou muito nos ultimos 20
anos. E a AA lem ajudado a trazer cada

vex mais visitantes para ca A cidade nao
e conhecida apenas por Miami Beach,
isso mudou. Downton, porexemplo, tern
seis mil leitos", explicou o vice-presidente
Se-nior da AA, Peter Dolara. Ele acabou
seu breve discurso garantindo que a
empresa fara, sempre, tudo que estiver
em seu alrance para fortalecero destino.

0 direlor executive da revista Nexos,
Michael Woody, lembrou das transforma-
ccxx pelas quais a publicacao passou. "No
inicio, a capa era composta sempre por
alguma celebridade, mas em 2003, isso
comecou a mudar e os destines foram
estampados. Essa nao e a primeira vez
que temos Miami como maleria principal,
mas ainda sim e um foco novo e estamos
muito felizes", disse. Em espanhol e em
nortugues, a revista Nexos esta a bordo
dos voos da American Airlines de/para a
America Lalina, Mexico, Espanha e Caribe.

Ter a edicao tambem em portugues

comprova o peso do mercado brasileiro
para a companhia. De acordo com a
diretora de Comunicacoes da empresa,
Martha Patin, o Brasil e mesmo um
grande destaque entre as operacoes nos
ultimos anos e os voos estao sempre
com ocupacao altissima. "Miami, por
exemplo, recebe muitos brasileiros. Em
todos os lugares da cidade podemos
ouvir o portugues", ressaltou.

Ainda scgundo ela, em numero de
voos, o primeiro destino da companhia
e o Mexico. Contudo, a tendencia e que
o Brasil continue rcccbcndo novas rotas,
como o voo Manaus - Miami que comeca
a ser operado em 16 junho de 2012 as
sextas, sabados, domingos c segundas.
Os assentos da nova rota, autorizada
recentemente pelo Departamento de
Transportes dos Estados Unidos, ja
estao disponiveis para compra atraves da
central de reservas da companhia aerea



Surte do 1W Marriott Marquis

Hotelaria de alta qualidade
0 quc nao fallam em Miami sao

opcoes dc hospedagem. Segundo
dados do Great Miami Convention
and Visitors Bureau, sao 349 hoteis
e moteis, somando mais de 42
mil quartos. A cada ano, novos e
modcmos empreendimentos apa-
recem na geografia da ddade. 0 JW
Marriott Marquis, por exemplo, loca-
lizado na Biscayne Boulevard Way,
mistura sofisticacao, design, moda,
arte e tecnologia em uma paisagem
diversificada que abriga tanto o tu-
rismo de negodos quanta o de lazer.

0 M&E tcvc a oporlunidade
de conhecer toda a infraestrutura
do hotel, que foi apresentado por
Romina Meta, diretora corporativa
e Charlene Overturf, coordenadora
de Marketing e Relacocs Publicas
do Marriott Marquis. 0 preco me-
dio das suites pode variar entre
US$ 390, US$ 450 c US$ 600,
depcndendo da epoca do ano. ja os
hospedes dos andares 36,37 e 41
possuem beneficios a mais, como
urn loun«e privativo. urn espaco

onde podem tomar cafe da manna e
ter acesso ao Business Center.

Oulro difercndal e o fato de ter
"urn hotel dentro do hotel". Nos
andares 38,39 e 40 fica instalado
o Hotel Beaux Arts. Uma especie
de categoria ainda mais sofisticada,
com 44 quartos. "A decoracao e
diferente e nossa estratcgia de vcn-
das tambem. Esse ambiente e para
executives que buscam urn hotel
dc luxo diferente dos regulares. E
super personalizado e privado",
cxplicou Romina Meta.

Romina Meta e Charlene Overturf

Entrada do Beaux Arts

SeL em Miami ^ ^

Numero de visitantes

Despesa total

Despesa diaria por pessoa

Tempo de estada

Despesa media na viagem

555.302

US$ 1.140.576.484

US$ 271,69

7,56 dias

US$ 2.053.98

482.871

US$ 943.525.588

US$259,15

7,54 dias

US$ 1.953.99


