
Estive a trabalho no Ma-

ranhão e Piauí e fiquei 

impressionado com a 

mudança no ânimo de 

investir dos empresários 

daquela região.  

O Nordeste brasileiro é 

uma terra de oportuni-

dades. Basta ter olhos 

para ver e disposição em 

conhecer o potencial, 

muitas vezes escondido 

pela grande imprensa, 

brasileira, centrada em 

Brasília, São Paulo e Rio, 

para se animar com um 

povo empreendedor e 

dinâmico que tem agora 

suas esperanças aumen-

tadas com o desenvolvi-

mento do Brasil. 

Encontrei empresários 

de todo o Brasil que, 

cientes de que o Sul e 

Sudeste já estão a cami-

nho da saturação de 

mercado, estão investin-

do de forma arrojada na 

região.  

Conversei também com 

muitos nordestinos que 

estão fazendo o cami-

nho de volta para sua 

região, trabalhando nos 

mais diversos setores da 

economia em franca ex-

pansão, com investimen-

tos espanhóis, portugue-

ses e franceses, princi-

palmente no turismo e 

no setor hoteleiro.  

                                     

Em relação ao setor ho-

teleiro os investimentos 

são grandes não só na 

região litorânea mas 

também nas capitais. Os 

grandes hotéis de Tere-

sina, por exemplo, esta-

vam todos lotados sem 

que houvesse eventos 

especiais que justificas-

sem a demanda de for-

ma extraordinária. Novos 

investimentos estão pro-

gramados para estes 

próximos anos.  

Escrevo esta mensagem 

para que nós, brasileiros, 

busquemos conhecer 

mais e melhor o Brasil e 

não fiquemos com a fal-

sa imagem de que o Bra-

sil de oportunidades e 

riquezas está apenas no 

Sul e Sudeste.  

Há um Brasil menos co-

nhecido e divulgado que 

merece nossa atenção. 

Pense nisso. Sucesso! 

PENSE NISSO: 

• Qual a imagem que você 

tem das regiões do Brasil 

que não conhece ou co-

nhece pouco? 

• Você ainda acredita que 

na região Nordeste existe 

apenas pobreza e dificul-

dade? 

• Você já parou para pen-

sar nas oportunidades 

que existem no Brasil, 

justamente em regiões 

menos comentadas e 

conhecidas? 

• Você sabia que o nordes-

tino tem mais espírito 

empreendedor do que a 

maioria dos brasileiros? 
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