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RESUMO 

 

 

O turismo vem crescendo bastante em todo mundo e sendo enquadrado, cada vez mais, na 

perspectiva econômica, pelos resultados que proporciona. Nesse contexto, o desempenho de 

seus destinos passou a ser avaliado com o mesmo parâmetro de outras atividades do mercado: 

a competitividade. No Brasil, para atender à meta do Plano Nacional de Turismo de estruturar 

65 destinos turísticos, de modo a deixá-los em condições de competir internacionalmente, a 

Fundação Getúlio Vargas, o Ministério do Turismo e o Serviço Nacional de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas realizaram um diagnóstico de seus níveis de competitividade. Os 

resultados, apontando as ações necessárias, encontram-se descritos no “Estudo de 

Competitividade de 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento do Turismo Regional”. O 

objetivo deste trabalho é verificar se os resultados desse Estudo, dado o prazo estabelecido no 

Plano para estruturação dos destinos, influenciaram a agenda do Ministério do Turismo, em 

termos de criação de vertentes específicas de programas para alcance das finalidades 

previstas. Para tanto, foi feita uma pesquisa documental, por meio da qual se comprovou que 

os problemas detectados no Estudo não foram considerados prioridade, permanecendo no 

patamar dos demais problemas do país, nem sua solução foi alinhada às ações do Ministério. 

 

Palavras-chave: turismo. Competitividade. Políticas públicas. Agenda de políticas. 
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ABSTRACT 

 

 

Tourism has grown quite worldwide and being framed increasingly in economic perspective, 

the results it provides. From this perspective, the performance of their destiny is now assessed 

with the same parameter of other market activities: competitiveness. In Brazil, to attend the 

National Tourism Plan goal to develop 65 tourist destinations in order to leave them in a 

position to compete internationally, the Getúlio Vargas Foundation, the Ministry of Tourism 

and the National Support Service for Micro and Small Business conducted a diagnosis of its 

competitiveness. The results, pointing out the necessary actions are described in the 

"Competitiveness Study 65 destinations inducers Development of Regional Tourism." The 

objective of this work is to verify that the results of this study, given the deadline set in the 

Plan for the structuring of destinations, influenced the agenda of the Ministry of Tourism, in 

terms of creating specific aspects of programs to reach the planned purposes. To do so, a 

documentary research was made, through which it was shown that the problems detected in 

the study were not considered priority, remaining at the level of the other country's problems, 

not their solution was in line with the actions of the Ministry. 

 

Keywords: tourism. Competitiveness. Public policy. Policy agenda. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O movimento promovido pelas atividades do turismo continua crescente, independente 

da instabilidade econômica vivenciada por grande parte dos países em todo o mundo. Esse 

crescimento está associado a outros movimentos, como os de cunho econômico - a 

globalização; os evolutivos - inovações tecnológicas, principalmente as relacionadas com a 

comunicação; os mercadológicos - os de oferta e procura dos destinos turísticos e mais. 

           Por sua vez, as atividades turísticas também geram movimentos para se concretizar, 

modificando o panorama local de onde ocorrem: criação de rede hoteleira, de empresas no 

ramo da gastronomia e melhorias na prestação de serviços em geral, incluindo os de saúde. 

Com isso, elas se tornam fonte de emprego e de renda. Os governos, nos âmbitos federal, 

estadual e municipal, são parte importante nesse contexto, principalmente no que tange à 

responsabilidade em relação a pontos específicos, como: infraestrutura em todos os seus 

termos e criação de políticas públicas, ordenação, normalização e controle geral da atividade 

desenvolvida e outros, nos níveis das respectivas competências.    

            Dessa forma, o turismo tornou-se um importante fator da economia e, como tal, 

passou também a ser avaliado nessa perspectiva.   

1.1 Contextualização  

 

           Desde que o turismo passou a ser considerado um grande fator de crescimento da 

economia - inclusive sendo chamado de “indústria do turismo” pela grande movimentação 

financeira que proporciona e pelo conjunto de elementos que agrega em cadeia, como hotéis, 

restaurantes e outros -, tornou-se possível de ser avaliado por meio de indicadores 

semelhantes aos de outras áreas do mercado. Um desses indicadores é a competitividade. 
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 A competitividade é um termo que passou a integrar o quadro de indicadores das 

atividades de todas as áreas do mercado, com a finalidade de mensurar aspectos que permitem 

um país, uma empresa ou mesmo um grupo se manterem em nível de vantagem perante outros 

ou concorrentes.  

 A competitividade internacional nos mercados é um tema de grande relevância nas 

discussões sobre as prioridades públicas em países desenvolvidos e em desenvolvimento. O 

crescimento lento da economia mundial, a exacerbação da competência paralelamente trazida 

pela evolução da tecnologia, a desregulação de mercados – alterando sobremaneira posições 

que se encontravam estabelecidas e dando lugar ao surgimento de novos atores -, a perda da 

hegemonia norte-americana e a ascensão de países asiáticos (como o Japão) e de países 

recentemente industrializados ao cenário econômico internacional são alguns dos principais 

fatores que explicam a importância da competitividade, inclusive como ponto de preocupação 

de governos e de empresas (CHUDNOVSKY; PORTA, 1991, p. 1).   

 Em sua expansão mercadológica, o termo chegou ao turismo que, por sua vez, também 

passou a ser avaliado sob a ótica da economia. A competitividade, aí, busca identificar, 

manter e integrar as vantagens locais a valores, de modo que os destinos possam competir no 

mercado em condições de igualdade.   

 A metodologia de pontuação a ser utilizada na construção do indicador de 

competitividade, adequada ao segmento, possibilita identificar pontos que estão em situação 

de competir e pontos que não estão. Os resultados servem de subsídio para a elaboração de 

políticas públicas e, consequentemente, para a alocação de recursos por parte do governo.        

             O desenvolvimento e a manutenção das atividades turísticas dependem muito do 

suporte governamental, principalmente no que diz respeito à construção de infraestrutura 

básica e de acesso e de uma superestrutura, com órgãos responsáveis que se ponham à frente 

do segmento. Também compete ao Estado promover o desenvolvimento da iniciativa privada 
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que opera no setor. Nesse contexto, inserem-se as políticas públicas, desenvolvidas por meio 

de ciclos específicos e com atores diversos, representantes políticos e da sociedade. 

            No Brasil, com a criação do Ministério do Turismo, a atividade turística teve um novo 

impulso, passando a desenvolver-se segundo políticas que destacam, dentro de uma proposta 

maior, aspectos variados dessa atividade, como a descentralização.  Exemplos disso são: o 

Plano Nacional de Turismo 2003-2007, documento estratégico que tem como finalidade 

orientar, gerir e garantir que a atividade turística seja geradora de renda e emprego, entre 

outras. É renovado e atualizado a cada quadriênio; a Política Nacional de Turismo (Lei nº 

11.771, de 2008), que “define as atribuições do Governo Federal no planejamento, 

desenvolvimento e estímulo ao setor turístico”, além de programas implementados sob a égide 

do Plano Nacional de Turismo, como o Programa de Regionalização do Turismo.  

           Na primeira década dos anos 2000, o World Economic Forum (WEF), em parceria com 

várias instituições de países distintos, criou o índice mundial de competitividade em turismo, 

por meio do qual mensurou fatores determinantes da competitividade mundial da atividade. 

Os países foram classificados pelo respectivo desempenho em tais fatores, e os resultados, em 

2008, demonstraram que o Brasil se encontra na quadragésima nona posição. Os quatro 

primeiros colocados foram (em ordem decrescente): Suíça, Áustria, Alemanha, Austrália 

(MONTANARI; GIRALDI, 2013). 

 Visando a uma avaliação interna da situação, em 2008, o Ministério do Turismo, em 

sua função de articular-se com os demais Ministérios, com os governos estaduais e 

municipais, com o poder legislativo, com o setor empresarial e a sociedade organizada, entre 

outros, associou-se à Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ao Serviço Nacional de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), para avaliar a competitividade de 65 destinos 

indutores do desenvolvimento turístico regional, destinos esses previamente selecionados. A 
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finalidade foi identificar aspectos da estrutura desses destinos que necessitassem de apoio 

governamental, a fim de eles alcançarem padrões internacionais de competitividade.  

 O respectivo diagnóstico foi publicado no documento “Estudo de Competitividade dos 

65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Nacional”, foco deste trabalho. 

1.2 Relevância do tema 

 Os temas turismo e competitividade são relevantes por si sós, tendo em vista o 

impulso que a atividade turística vem tendo no mundo, desde sua visão como importante fator 

da economia, e o que a competitividade, como indicador, representa para a mensuração da 

sobrevivência e do crescimento de países, empresas ou grupos. Assim, aplicar critérios do 

indicador de competitividade na análise de destinos turísticos significa dizer, inicialmente, 

que se está aferindo, com certo rigor (menos subjetividade), suas condições para eles 

sobreviverem como tal e, melhor ainda, para crescerem. Também acompanha-se a tendência 

mundial contemporânea de mensuração de fenômenos por meio desse indicador. E, corrigidas 

as falhas, eles podem se sobressair no cenário nacional e mundial e trazer melhorias para os 

locais e adjacências.    

 Do ponto de vista prático, este trabalho centra-se no aspecto talvez mais nevrálgico 

das políticas públicas, que é a inserção de problemas na agenda de políticas do governo ou, 

em outras palavras, elevar problemas à categoria de prioridades. “Problemas entram na 

agenda quando assumimos que devemos fazer algo sobre eles. O reconhecimento e a 

definição dos problemas afeta os resultados da agenda” (SOUZA, 2006, p. 10). 

           Do ponto de vista teórico, tratar os temas partindo dos resultados empíricos do “Estudo 

de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional” e 

basear a inserção de problemas na agenda de políticas do Ministério do Turismo em amplo 



16 

referencial de pesquisas nacionais e internacionais significa dotar de cientificidade a relação 

entre aqueles e essa, haja vista o emprego de metodologias para as respectivas abordagens.  

            Nesse sentido, este trabalho pode contribuir para destacar mais a concreta importância 

de uma atuação governamental do turismo respaldada em relações próximas, estabelecidas 

entre a análise sistemática e profunda das demandas, suas causas e os efeitos de suas soluções.  

Por relações próximas, entende-se, aqui, as baseadas na objetividade de dados obtidos por 

meio de metodologias científicas.       

No Brasil, apesar do inquestionável potencial da atividade turística, a maioria dos 

órgãos públicos responsáveis pelo desenvolvimento do setor ainda não utiliza 

pesquisas e estudos técnicos para balizar suas ações, de forma a entender melhor 

esta complexa atividade, e minimizar, assim, os possíveis desvios (BARBOSA; 

ZAMOT, 2004, p. 1). 

1.3 Justificativa da escolha do tema 

 Um dos aspectos que mais se destacou na escolha do tema foi a iniciativa, talvez 

pioneira no Brasil, de avaliação do turismo por meio do indicador de competitividade, 

significando a consideração concreta dessa atividade como fator da economia.  

            Na continuidade, chamou atenção a importância que estudos de competitividade vêm 

ganhando no país, dentro da crescente preocupação de estruturar produtos de qualidade, de 

modo a ampliar a oferta brasileira e, consequentemente, a competitividade do país. “O tema 

competitividade torna-se a cada dia mais importante, sendo muito impulsionado pela 

aprovação do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) em 1994 e da WTO (World 

Trade Organization)” (MORAES, 2003, p. 20). 

           A competitividade, pouco relevante na teoria econômica regional tradicional, “é hoje 

um ponto estratégico de máxima importância para o desenvolvimento endógeno. Ela deixou 

de pertencer apenas ao mundo das empresas para pertencer também ao mundo das regiões.” 

As teorias e as políticas de desenvolvimento regional atualmente buscam uma síntese que 
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integre a organização econômica e a organização setorial à organização territorial. Mas para a 

manutenção dessa síntese, o desenvolvimento regional endógeno deve refutar o 

indeterminismo que havia no respectivo processo e pode ser comprovado na história e nas 

ações dos protagonistas locais. No desenvolvimento regional endógeno, a estrutura inclui 

atores locais, o que, em relação ao turismo, se coaduna com a descentralização das ações 

propostas no Programa de Regionalização do Turismo (AMARAL FILHO, 2000, p.279-280). 

 Unindo a primeira motivação à segunda, a realização do “Estudo de Competitividade 

dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional” representou uma decisão 

estratégica do Ministério do Turismo, junto com os parceiros Fundação Getúlio Cargas (FGV) 

e Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), buscando mensurar, 

por meio do indicador de competitividade especialmente delineado, a relação entre as 

vantagens competitivas e as vantagens comparativas dos destinos selecionados.  

           Finalmente, as políticas públicas de turismo também motivaram esta pesquisa, pelo 

fato de constituírem a forma pela qual o poder público faz suas intervenções no setor. Com 

isso, o Estado redefine seu papel perante a atividade turística, tentando agir mais como um 

elemento regulador da atividade, deixando de ser uma espécie de central de investimentos 

gerais e de infraestrutura, como explica Pereira (1999). 
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2 PROBLEMÁTICA 

 

          O estudo/diagnóstico dos 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico regional 

se insere na proposta do Plano Nacional de Turismo 2007-2010 e Programa de 

Regionalização do Turismo, em cujo cenário – gestão descentralizada, “estruturação de 

roteiros nas regiões turísticas brasileiras, com base nos princípios da cooperação, integração e 

sustentabilidade ambiental, econômica, sociocultural e político-institucional da promoção, do 

acesso e da sustentabilidade”(MTUR, 2008, p. 7) – se configuram as políticas públicas de 

turismo no país.  

 Nessa perspectiva, as agendas de política - etapa do ciclo das políticas públicas -, até 

por seu papel de representar o espaço que um problema alcança em meio às prioridades do 

poder público-, constituem um dos principais alvos das propostas de solução de problemas. 

Significa dizer que “converter” um problema em prioridade do governo é entender que há 

grandes possibilidades de ele ser solucionado, inclusive, quanto ao orçamento.  

  A questão que se coloca nesse sentido é entender por que alguns problemas 

conseguem integrar a agenda de políticas (agenda setting) e, consequentemente, passam a 

receber tratamento mais direto do governo, e outros são ignorados (SOUZA, 2006, p. 29). As 

teorias a esse respeito são várias e destacam desde o nível do problema, sua publicização e a 

influência dos atores que as integram até a apresentação de soluções plausíveis para a 

demanda.  Ainda se defende que 

Do ponto de vista da estratégia política, a definição do problema é fundamental. A 

forma como um problema é definido, articulado, concentrando a atenção dos 

formuladores de política, pode determinar o sucesso de uma questão no processo 

altamente competitivo de agenda-setting (DIEGUEZ; MIRANDA, 2012, p. 15). 

             Associando o contexto das agendas de políticas - que relaciona problemas com 

soluções e participações políticas e sociais – ao fenômeno da competitividade – cujo 

indicador, atualmente, serve de parâmetro para se avaliar o desempenho de países, de 
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empresas ou de grupos em relação a seus pares -, chega-se ao papel do “Relatório Brasil – 

Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico 

Regional” e seu potencial para inclusão dos problemas encontrados na agenda de políticas do 

Ministério do Turismo. Esse estudo foi realizado pelo próprio Ministério do Turismo, em 

conjunto com o Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e pequenas Empresas e com a 

Fundação Getúlio Vargas. 

2.1 Problema de pesquisa 

 

 Esta pesquisa busca responder o seguinte problema: o “Estudo de Competitividade dos 

65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional”, dado o prazo estabelecido 

para solução dos problemas encontrados, influenciou a agenda do Ministério do Turismo em 

termos de criação de vertentes específicas de programas para alcance das respectivas 

finalidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

3 OBJETIVOS 

Principal 

 Verificar se os resultados do “Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores 

do Desenvolvimento Turístico”, dado o prazo estabelecido para solução dos problemas 

encontrados, influenciaram a agenda do Ministério do Turismo em termos de criação de 

vertentes específicas de programas para alcance das respectivas finalidades. 

Intermediários 

-  Caracterizar o turismo em sua tipologia e condições para a definição de destinos; 

-  Descrever as condições gerais da competitividade adequadas ao contexto do turismo;  

- Analisar o processo de formação da agenda de políticas e identificar os fatores 

determinantes da criação de políticas públicas;  

- Levantar, em uma pesquisa documental de campo, a relação entre as ações do Ministério 

do Turismo e os resultados do “Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do 

Turismo Regional”, quanto à criação de programas específicos para tal. 

 

3.1 Delimitação do Estudo 

 

           Esta pesquisa reporta-se, de maneira geral, às políticas e planos implementados pelo 

Ministério do Turismo, mas cinge-se, precipuamente, à observação das agendas de política 

do Ministério do Turismo a partir de 2008, quando foi realizado o “Estudo de 

Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Turismo Regional”. 

 

3.2 Resultados esperados  

 

         Espera-se que os resultados obtidos na pesquisa ao material disponível possam 

demonstrar que as necessidades comprovadas no “Estudo de Competitividade dos 65 Destinos 
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Indutores do Turismo Regional” conseguiram alçar à categoria de prioridade e, 

consequentemente, motivaram sua inserção na agenda do Ministério do Turismo, com a 

criação de programas específicos que imprimissem celeridade à solução dos problemas 

encontrados no prazo estabelecido por esse Estudo. 
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4  REFERENCIAL TEÓRICO  

 

4.1 Turismo: Tipologia e Destinos 

      

         A atividade turística, pela complexidade do ambiente (social, geográfico e político) no 

qual se desenvolve, pelo que requer nesse desenvolvimento e pelo que acarreta aos destinos, 

ampliou o campo de sua pesquisa para as áreas da economia, da sociologia, da administração, 

da geografia, da política e da psicologia, entre outras.  

 Do ponto de vista político-administrativo, o turismo é objeto de políticas públicas que 

visam a soluções emergenciais para problemas que dificultam ou impedem o adequado 

desenvolvimento de suas atividades. Do ponto de vista econômico, o turismo passa a ser 

avaliado nos mesmos parâmetros de atividades de outras áreas do mercado, por meio de 

indicadores adaptados a suas características. É o caso da competitividade, um dos fenômenos 

atuais de mensuração do desempenho de organizações, países, atividades e outros. 

 A finalidade deste capítulo é descrever os pressupostos e requisitos do turismo, de 

modo a propiciar a compreensão sobre a abrangência do assunto e se visualizarem os pontos 

que fundamentaram a criação do indicador de competitividade. Trata-se do indicador utilizado 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), pelo Ministério do Turismo (MTur) e pelo Sistema 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) para avaliar 65 destinos 

turísticos no Brasil, cujo resultado foi o relatório intitulado “Estudo de Competitividade dos 

65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional”, foco desta pesquisa.     

4.1.1 Conceito e características 

          De acordo com Lottici Krahl (2002), a noção de turismo evoluiu ao longo do tempo, 

adequando-se à demanda por paisagens que proporcionassem bem-estar e representassem uma 

forma de desenvolvimento. Esse desenvolvimento se daria por meio dos recursos que os 
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traslados envolvem, o que também favoreceria novas relações comerciais, inclusive as 

decorrentes da integração mundial de mercados. Com isso, a noção de turismo se estendeu 

também aos negócios e a estudos profissionais e, em conseqüência,    

as viagens turísticas passaram a necessitar muito mais do apoio de outras atividades 

– transporte, serviços de hotelaria, entre outras – e de estruturas mais sólidas – 

estradas, saneamento, etc. -, visando a facilitar a inter-relação entre a demanda 

crescente e a oferta. Formou-se, então, uma cadeia de operadores de turismo, de cuja 

movimentação sobrava uma grande fonte de recursos financeiros para as localidades 

e para os países (LOTTICI KRAHL, 2002, p. 1). 

 Paralelamente, os conceitos de turismo foram acompanhando a expansão da atividade, 

surgindo vários com base em perspectivas diferentes: para Leiper (1990, apud COOPER et 

al., 2003, p. 40), turismo é “uma ampla gama de indivíduos, empresas, organizações e lugares 

que se combinam de alguma forma para proporcionar uma experiência de viagem”. É uma 

atividade multidimensional e multifacetada, que entra em contato com muitas vidas e com 

atividades econômicas diferentes.  Hunziker e Krapf (1942, apud BENI, 2001, p. 36) definem 

o turismo como o “a soma dos fenômenos e das relações resultantes da viagem e da 

permanência de não-visitantes, na medida em que não leva à residência permanente e não está 

relacionada a nenhuma atividade remuneratória.” A Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR) o define como uma atividade econômica representada pelo conjunto de 

transações compra e venda de serviços turísticos efetuadas entre os agentes econômicos do 

turismo. É gerado pelo deslocamento voluntário e temporário de pessoas para fora dos limites 

da área ou região em que têm residência fixa, por qualquer motivo, excetuando-se o de 

exercer alguma atividade remunerada no local que visita (EMBRATUR, 1992). 

 Torres (2007) explica que três elementos coexistem no turismo: o dinâmico, 

representado pelo deslocamento; o estático, que é a estada em um local diferente da residência 

habitual;  o finalístico, que compreende um amplo leque de motivos e razões. Esses três 

elementos se encontram na definição de turismo da EMBRATUR, assumida neste trabalho. 
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  Ampliando a noção de turismo em sua dinâmica, Beni (2001) apresenta as principais 

características desse fenômeno, as quais podem se confundir com seus objetivos:    

- promover a difusão de informações sobre uma determinada região ou localidade, 

valores naturais, culturais e sociais; 

- abrir perspectivas sociais como resultado do desenvolvimento econômico e cultural 

da região; 

 - integrar socialmente e incrementar a consciência nacional; 

 - desenvolver a criatividade em vários campos; 

 - promover o sentimento de liberdade mediante a abertura do mundo, estabelecendo 

ou estendendo os contatos culturais, estimulando o interesse pelas viagens 

turísticas (BENI, 2001, p. 39). 

            Mas Beni (2001) também explica que o turismo tem características negativas: degrada 

e destrói os recursos naturais, causa perda da autenticidade cultural, promove uma descrição 

falsa e estereotipada do turista e do país do qual ele procede, retira perspectivas da população 

local de destinos, que se veem fora do sistema, promove o surgimento de disfunções sociais 

na família e de desintegração na comunidade e causa uma dependência do capital estrangeiro. 

  Associando características do turismo a uma definição ampla, em um quadro 

macroeconômico, o Plano Nacional de Turismo 2003/2007 sintetiza (MTUR, 2003):   

            - Redução das desigualdades regionais: turismo é o segmento da economia que pode 

atender de forma mais completa e de maneira mais rápida os desafios colocados. Ele tem  

capacidade de interferir nas desigualdades regionais, amenizando-as, uma vez que “destinos 

turísticos importantes no Brasil estão localizados em regiões mais pobres”;  

             - Distribuição de renda: quando bem planejado, o turismo proporciona a inclusão de 

distintos agentes sociais. Os recursos gerados pela atividade circulam a partir dos gastos feitos 

em hotéis, restaurantes, bares e outros. “Todo comércio local é beneficiado”, bem como 

outros prestadores de serviços;  

              - Equilíbrio da balança comercial: o turismo pode desempenhar o papel importante 

no equilíbrio da balança comercial, porque possibilita o ingresso de novas divisas com o 
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aumento do fluxo de turistas estrangeiros e com a atração de investimentos para a construção 

de equipamentos turísticos. Desse breve contexto, fica a seguinte observação: 

[...] a expansão não ocorreu apenas horizontalmente – em termos geográficos; pode-

se dizer que ela se verticalizou, no sentido de ter-se aprofundado por áreas ainda 

pouco exploradas – como a rural, por exemplo – e por segmentos pouco enfatizados 

- como é o caso da revalorização da cultura local, em seu sentido amplo -, 

englobando, também, o aspecto genuíno dos modos de vida mais simples, para 

contrastar com a dinâmica estressante do urbano. Pode-se até dizer que o turismo vai 

buscando explorar, em sua “fase industrial”, atividades corriqueiras que a evolução 

tecnológica, em seu rápido processo capitalista, vai banindo do cotidiano urbano. 

Tem-se, dessa forma, a oferta de novos produtos turísticos que, paralelamente, são 

agregados aos recursos naturais e culturais do lugar e vão constituir a paisagem 

local, funcionando como atrativo. A ela acresce-se a noção de sustentabilidade dos 

referidos atrativos e da própria atividade (LOTTICI KRAHL, 2002, p. 1). 

 Nesse ponto de vista e na perspectiva da dinâmica da atividade, os tipos de turismo 

praticados também vão sendo ampliados, sempre que se puder reunir os três elementos que 

coexistem nele: o dinâmico, o estático e o finalístico, anteriormente definidos.  

 Uma breve descrição dos tipos de turismo será feita para se compreender sua 

diversidade e para se vislumbrarem as necessidades específicas das respectivas estruturas.   

4.1.2 Tipos de turismo 

          Beni (2001) explica, quanto à época de realização, que há turismo sazonal, de 

oportunidade e de eventos fixos. Quanto à vocação do espaço receptor, esse autor cita e 

caracteriza vários tipos de turismo:  

         - climático e hidrotermal, tendo como principal produto a qualidade do clima, de águas e 

de termas; 

         - paisagístico, caracterizado pelos aspetos cênicos da natureza, pela paisagem e seus 

componentes geográficos; 

         - cultural, quando a finalidade é conhecer povos, culturas e o respectivo legado histórico 

e social, incluindo os hábitos; 
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        - religioso, que tem como produto visitas a centros, igrejas ou locais religiosos, 

motivadas pela fé; 

       - desportivo, quando se busca assistir a eventos esportivos, geralmente atrelados a 

calendários fixos; 

        - folclórico e artesanal, relacionado a festividades e a trabalhos regionais, muitas vezes 

combinados com feiras e exposições;   

       - científico, quando as visitas se voltam para atividades desenvolvidas em setores de 

pesquisa e acadêmicos;   

        - congressual, quando o produto oferecido são congressos, seminários ou eventos 

similares, relacionados a grupos profissionais específicos; 

        - empresarial ou de negócios, quando o afluxo de turistas tem como finalidade a 

realização de transações comerciais, industriais ou de serviços. 

          Na categoria de eventos temáticos, Beni (2001) apresenta os tipos: 

        - turismo da terceira idade, quando as viagens são incentivadas por grupos de 

aposentados ou outros, a destinos diferentes, independente da época; 

        - turismo de aventura, que tem como produto os espaços naturais, com roteiros 

programados e praticamente ausência de equipamentos receptivos; 

        - turismo étnico-cultural, voltado para motivações de origem étnica local e regional, 

envolvendo o respectivo legado histórico;   

       - turismo de incentivos, com viagens programadas a título de prêmios ou de recompensa 

por merecimento; 

       - turismo esotérico, quando a proposta é visitar lugares com concentrações de energia e 

experiências de vibrações energéticas; 
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        - turismo ecológico, que tem como produto os espaços naturais que permitem a fruição 

da natureza, da fauna e da flora, entre outros. 

          Identificada a vocação do espaço, resta avaliar as condições locais, já que a atividade 

envolve o atendimento a um padrão de oferta. A definição de destino turístico deve atender a 

características comuns a todos os que são assim classificados. 

4.1.3 Definições de destinos turísticos 

          Destino ou destinação turística é “o foco de instalações e serviços projetados para 

atender às necessidades dos turistas.” Mesmo que seja definido geograficamente, o lugar deve 

possuir um foco que permita analisar o afluxo de turistas e o impacto disso sobre ele (o lugar) 

(COOPER et al., 2001, p. 136). 

            Esses autores apresentam características comuns a todos os destinos turísticos: eles 

são amálgamas, isto é, núcleos que reúnem atrações, amenidades, acesso e serviços auxiliares; 

são experiências culturais, porque os costumes locais são expressões diferentes e permitem 

novas oportunidades de aprendizado; são serviços prestados, porque uma das características 

dos serviços em geral, a inseparabilidade, faz parte dos produtos oferecidos, ou seja, os 

produtos são consumidos na medida em que são experimentados; são de utilização múltipla, 

porque grupos não turistas também podem afluir aos lugares (COOPER et al., 2001, p. 136). 

 Ferreira (2010), no entanto, esclarece que para viabilizar uma destinação turística, 

deve-se procurar 

conhecer bem todos os elementos que compõem a estrutura turística que será 

utilizada no atendimento aos turistas e visitantes, servindo-se para isto do 

inventário, o qual consiste no levantamento e registro de dados sobre 

atrativos, alojamento e alimentação, transportes, entretenimento ou animação 

turística, estrutura básica e de apoio (FERREIRA, 2010, p. 1). 

           Para essa autora, não basta ter bons atrativos, diversidades de alojamento, opções de 

transporte e de entretenimento, nem excelentes serviços de apoio, se a comunidade não for 

participativa e não se sensibilizar para os benefícios que a atividade vai proporcionar. 
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           Os destinos turísticos brasileiros são abrangidos por planos e políticas de turismo, e a 

atividade, por sua característica econômica, deve ser foco de planejamento como qualquer 

outra, para poder alcançar seus objetivos. E por ser uma atividade multissetorial, seu 

desenvolvimento, desde o planejamento, requer cooperação e coordenação entre os setores 

público e privado (COOPER et al., 2003). 

          Ruschman (2000) explica que o planejamento da atividade turística compete ao Estado 

que, no âmbito do governo federal, deve: elaborar políticas nacionais de incentivo à atividade; 

estabelecer leis norteadoras para seu funcionamento, entre outras.         

 Como atividade econômica, o turismo passou a ser mensurado. A competitividade é 

um dos indicadores de sua mensuração.   

4.2 A Competitividade no Contexto do Turismo 

 

           A competitividade é um dos pontos que mais se sobressaem na atualidade, 

principalmente em se tratando das relações do mercado econômico. Ela representa um dos 

princípios da economia liberal, baseado na noção de que as organizações, competindo entre si, 

contribuem, automaticamente, para o progresso geral. Com o neoliberalismo, o Estado passou 

a estimular a competitividade no mercado, com a ideia de que a competição é positiva para a 

humanidade em geral. Com isso, conceitos se estenderam a todas as áreas da economia, além 

das atividades sociais (ANDRIOLI, 2003), adaptando-se a elas e sendo integrado por 

modelos, por abordagens baseadas em perspectivas diferentes e por metodologias, sempre 

visando ao alcance de melhores resultados.   

Na atividade turística não poderia ser diferente: a competitividade inclui conceitos 

como eficiência, eficácia, efetividade e comportamento, buscando a redução de custos e a 

excelência no atendimento aos turistas, entre outros.  
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A finalidade deste capítulo é apresentar um panorama de requisitos, de abordagens e 

de padrões teóricos de competitividade aplicáveis à atividade turística, comparativamente aos 

requisitos gerais e variados dos respectivos conceitos.   

4.2.1 Conceito e requisitos gerais 

A palavra “competitividade” é encontrada em acepções bem difusas e subliminares, 

mesmo entre autores que tradicionalmente se preocupam com o tema, como Mintzberg. Não 

há, ainda, um conceito claro, mas o debate sobre o tema permanece (SANTOS, 2005) e faz 

surgir variados conceitos e usos com base em diferentes pontos de vista.   

Gastaldon (2010), por exemplo, em uma revisão da literatura, apresenta alguns: 

competitividade é, de modo geral, a capacidade de um sistema/país, de um setor industrial, 

um grupo de empresas ou uma empresa atuar com sucesso num contexto específico de 

negócios (Wood Júnior; Caldas, 2007); é a capacidade da empresa de formular e implementar 

estratégias de concorrência que permitam a ela ampliar ou manter uma posição sustentável no 

mercado (Haguenauer, Ferraz e Kupfer (1996); é o resultado da habilidade que a organização 

ou grupo tem de determinar, inteligentemente, sua capacidade de competir por meio da 

análise de seus pontos fortes e pontos fracos, além do esforço contínuo para se antecipar às 

necessidades de clientes (Zairi, 1997). 

Para Almeida (2007), competitividade é a capacidade que uma organização tem de 

cumprir sua missão com mais êxito que as concorrentes. É a capacidade de as organizações 

satisfazerem as necessidades e as expectativas de seus clientes em seu mercado, conforme a 

missão para a qual foi criada. Vista no contexto da economia de mercado, competitividade 

significa o alcance de uma rentabilidade igual ou superior à das concorrentes no mercado. 

Os estudos sobre competitividade reconhecem a existência de três esferas de fatores 

que a determinam: i) sistêmica, relacionada à estrutura produtiva, social, cultural, 

jurídica, institucional e econômica do país e sua inserção no cenário mundial; ii) 

estrutural, ligada às características específicas de determinados ramos de atividades, 
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como tecnologia, tamanho do mercado e grau de concorrência; e iii) empresarial, 

relacionada às características e recursos específicos de cada empresa ou unidade de 

negócio, como capacidade gerencial, estrutura financeira, posicionamento no 

mercado etc (SANTOS, 2004, p.5-6). 

Ainda sobre o conceito, Santos (2005) esclarece que, em seu uso corrente, de forma 

alternada à palavra competitividade, sem qualquer rigor técnico ou metodológico, geralmente 

são utilizados termos correlatos, como: vantagem competitiva, diferencial competitivo, 

vantagem estratégica, estratégia competitiva  e outros. Porém, cada um desses termos, mesmo 

usados em substituição, tem especificidades determinadas pelos respectivos eixos:  

- vantagem competitiva está relacionada a princípios da microeconomia, quando 

ganhos superiores são obtidos, e forças da concorrência “tendem a corroer todo o lucro acima 

da média através dos mecanismos de fluxos livres de capitais que estão constantemente à 

procura da máxima lucratividade” (SANTOS, 2005, p. 4); 

           - diferencial competitivo e vantagem estratégica se equivalem, representando um ou 

mais atributos exclusivos de uma empresa num período determinado. Esses atributos 

permitem oferecer aos compradores optar pela satisfação de seus desejos e necessidades de 

forma mais valiosa que seus concorrentes e competidores. Estratégia representa o conjunto de 

decisões tomadas ou de ações realizadas pela empresa para definir, implementar e 

acompanhar as vantagens ou diferenciais competitivos de que dispõe (SANTOS, 2004); 

            - estratégia competitiva são ações ofensivas e defensivas de uma empresa para criar 

uma posição sustentável no mercado. Porter (2005) se refere a três estratégias gerais, capazes 

de criar uma posição sustentável da organização a longo prazo, que podem ser usadas 

separadamente ou em conjunto: de custos – centrada na busca de eficiência produtiva, no 

aumento da produção e na minimização de despesas com vários itens, como propaganda e 

outros; de diferenciação – centrada maciçamente no investimento da imagem, da tecnologia, 

da distribuição, da pesquisa de mercado e outros, visando a criar diferenciais para o 

consumidor; de foco – na qual se escolhe um alvo, e a organização busca atender 
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necessidades específicas de um grupo determinado, oferecendo algo único. Porém, qualquer 

uma dessas estratégias tem riscos: na de custos, é o excesso de importância dada à fabricação; 

na de diferenciação, é o grupo ou segmento escolhido não proporcionar o retorno esperado; na 

de foco, é o segmento escolhido não permitir que a empresa opere criticamente. 

              Porter (1998) é enfático ao se referir ao caráter deliberado das estratégias 

competitivas, definindo-as como a escolha deliberada de distintas atividades para propiciar 

um mix único de valores. Atributos de uma empresa só podem ser considerados estratégia se 

se tratar de algo deliberado. Essa característica pode ter sua origem na diversidade de 

atributos competitivos da empresa, situados nas peculiaridades em relação: a suas atividades, 

ao desenho de seus produtos, ao processamento dos pedidos e outros. Essas peculiaridades 

são selecionadas deliberadamente e viabilizadas na prática, pois são excludentes entre si. 

Assim, “estratégias são sustentáveis em razão das opções excludentes, ou seja, as escolhas 

quanto à oferta de certos tipos de valor com o sacrifício de outros” (PORTER, 1998, p. 10). 

 No contexto dessas estratégias e de suas características, Porter (1986) considera três 

ideias fundamentais à compreensão da competitividade: primeiro, ela é vinculada à 

sobrevivência e ao desenvolvimento da empresa, logo, envolve a noção de sustentabilidade. 

Assim, a competitividade não é algo pontual, mas deve ser alcançada e mantida ao longo do 

tempo; segundo, empresas competitivas e sustentáveis sempre desenvolvem fatores de 

competitividade de modo deliberado, explícito, intuitivo ou implícito; terceiro, a 

sobrevivência e o desenvolvimento da empresa estão relacionados à obtenção de retornos 

financeiros no longo prazo. Com isso, o conceito de competitividade inclui noções de: 

produtividade, velocidade, eficiência, eficácia, redução de custos, inovação e excelência. 

Também buscando uma compreensão para o conceito de competitividade, Barbosa 

(1999) explica que ela pode ser melhor entendida se se considerarem as áreas a que o 

fenômeno se refere (indústria, sociedade etc.), já que cada área tem um conjunto de medidas 
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específicas que permitem particularizar o conceito. Também não se deve analisá-la sem 

definir previamente a área à qual a análise se refere (indústria, sociedade etc.), já que os 

parâmetros de mensuração são diferentes para cada uma (BUCKLEY et al., 1998).   

Referindo-se à competitividade como condição, Corrêa e Gastaldon (2009) defendem 

que ela pode ser vista em um país, em uma organização, em um grupo, um conjunto ou em 

uma rede de empresas. Há, nesse último caso, uma cooperação interempresarial, por meio da 

qual se promove a possibilidade de atendimento a uma série de necessidades das empresas 

para alcançarem a condição de competitivas, possibilidade essa que seria mais difícil de 

conseguir caso elas atuassem isoladamente. Entre essas necessidades, encontram-se: a 

combinação de diferentes competências e utilização de know-how entre empresas que 

compõem a rede; a divisão dos custos para a realização de pesquisas tecnológicas, sendo 

comuns os resultados alcançados e disseminados os conhecimentos obtidos; a partilha de 

riscos e de despesas na exploração de novas oportunidades, com a realização de experiências 

em comum; o exercício de maior pressão no mercado, aumentando a força competitiva; a 

criação de sinergia com o compartilhamento de recursos, especialmente os subutilizados. 

Para Barbosa (1999), o desempenho competitivo não depende somente da empresa ou 

da tecnologia, mas também de um conjunto de habilidades e modelos combinados de ação. 

Nesse sentido, uma análise de competitividade requer a verificação da influência tanto dos 

padrões setoriais, como das características socioculturais encontradas nas organizações e no 

respectivo ambiente de atuação.  

Barbosa (1997, p. 4) ainda explica que, para se entender a competitividade, são 

necessários diferentes níveis de análise, como: da produtividade, do papel do governo, do 

padrão de vida da população, da realidade institucional, da educação e do treinamento, da 

qualidade gerencial, da inovação e da tecnologia, da criatividade, principalmente, das ações  
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diante do risco, entre outras. “A competitividade não pode ser vista como algo linear, ela 

envolve e requer uma visão multidisciplinar com diferentes perspectivas”. 

Já Buckley et al. (1998) afirmam que, principalmente ante a complexidade de sua 

conceituação, uma análise da competitividade não deve ser entendida com base em medidas 

parciais que analisam os processos gerenciais e políticos e em resultados técnicos isolados.  

As organizações respondem às exigências de ambas as facetas da dimensão 

ambiental, em diferentes graus, em face da importância relativa de cada uma: 

enquanto o ambiente técnico condiciona a sua posição no mercado e o seu potencial 

de concorrência, o ambiente institucional afeta a legitimidade de suas escolhas e 

práticas. [...] Logo não basta à organização garantir a eficiência operacional, o que, 

por si só, não garante um padrão adequado de competitividade. A competitividade 

só estará garantida ao se conseguir estabelecer uma posição privilegiada, sustentada 

no ambiente. Essa posição privilegiada pode resultar da criação e consolidação de 

uma imagem de empresa competitiva; todavia, vai depender do que está sendo 

valorizado no ambiente e das características do segmento em que a organização atua 

(MACHADO DA SILVA; BARBOSA, 2002, p. 4). 

Santos (2004) se reporta às esferas dos fatores que determinam a competitividade, 

reconhecendo que há: uma esfera sistêmica, que diz respeito à estrutura produtiva, social, 

cultural, jurídica, institucional e econômica do país, bem como a sua inserção no cenário 

internacional; uma estrutural, associada às características dos ramos nos quais as atividades 

organizacionais se inserem e aos respectivos tamanho do mercado e grau de concorrência; 

uma empresarial, relativa às características e aos recursos de que cada empresa dispõe, como: 

capacidade gerencial, estrutura financeira, posição no mercado e outras. 

   Nesse sentido, Porter (1990) defende que a inovação tem um grande peso e alta 

relevância entre os fatores que fomentam a competitividade. A inovação deve ser vista, 

inclusive, como um objetivo primário, pois quando são ofertados novos produtos e serviços 

com maior valor agregado e diferencial, as inovações tendem a constituir novos parâmetros de 

competição, ao tempo em que conferem às organizações competências distintivas.  

   Sobre as esferas sistêmica, estrutural e empresarial, Porter (1998) defende que quando a 

competitividade das empresas se encontra em agrupamentos, clusters, ela é associada bem 
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mais à própria empresa do que ao país. Isso porque algumas empresas prosperam e outras 

fracassam sob as mesmas condições favoráveis oferecidas pelo país. Ante essa constatação, 

Porter propôs um modelo que visa a uma explicação de competitividade para empresas que 

atuam em locais onde há clusters. É o modelo chamado de “diamante”, definido pela conexão 

entre:  

   - condições de fatores: demonstram a posição da região/país relativamente aos fatores 

de produção - recursos tangíveis (aeroportos, ferrovias etc.), recursos humanos especializados 

(quantidade/qualidade de instituições de nível superior para formar pessoal qualificado) e 

insumos. Fatores escassos (como investimentos altos e sustentáveis) são os mais importantes; 

  - condições de demanda: a natureza da demanda interna ajuda as empresas a perceberem 

antecipadamente as necessidades dos clientes por um lado e, por outro, o aumento da 

demanda cria mercados internos cada vez mais exigentes;  

  - setores correlatos e de apoio: fornecedores locais bem qualificados estabelecem 

vantagens diferenciadas para os setores, porque fazem seu fornecimento com mais eficácia em 

relação aos custos, ao tempo (eficiência) e até à preferência; 

  - estratégia, estrutura e rivalidade de empresas: a competitividade de determinado setor 

resulta das condições e da forma como as empresas são criadas, organizadas e dirigidas. Elas 

dependem dos modelos adotados, das práticas gerenciais, dos objetivos, da qualidade das 

ações, do comprometimento dos trabalhadores e da concorrência.  

            Porter (1990) acrescentou, a essa conexão, duas variáveis que tendem a influenciar 

fortemente o sistema e, consequentemente, afetar a vantagem competitiva: o governo, por 

meio de políticas que podem ora melhorar, ora piorar, a referida vantagem competitiva;          

o acaso, que se refere à ocorrência de fatos fora do controle da organização.  



35 

 A figura 1 demonstra como Porter representou a interconexão dos fatores com as 

citadas variáveis.  

Figura 1: Sistema diamante da competitividade 
 

 
Fonte: Porter, 1990 

Como visto, vários pontos foram destacados em relação à competitividade, 

significando que seu conceito perpassa aspectos diversos, embora nem todos estejam 

incluídos nele formalmente. Perspectivas diferentes também podem servir de contexto 

associado ao conceito de competitividade. 

4.2.2 Abordagens da competitividade   

          Na busca de identificação de todos os elementos que concorrem para implementação da 

competitividade, seu conceito é associado também a aspectos dinâmicos, do ponto de vista do 

mercado concorrencial. Entre os mais citados, podem ser descritos:  
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Competitividade e desempenho  

          Justa (2008) explica que o conceito de competitividade relacionado ao desempenho 

utiliza-se, em certa medida, do desempenho do mercado nacional ou internacional de uma 

empresa, um setor ou um país, em relação a um determinado produto. Segundo esse autor, a 

competitividade de uma nação ou de um setor econômico pode ser expressada na respectiva 

participação de mercado em um dado momento no tempo. É um conceito ex-post, isto é, um 

conceito por meio do qual a competitividade é avaliada pelos resultados obtidos com ações 

realizadas no passado. Esses resultados são expressos em indicadores. 

Neste caso, a competitividade relaciona-se ao resultado de determinada estratégia, aos 

ganhos que esta permite à empresa auferir, em outros termos, ao seu nível de 

desempenho e grau de produtividade. A competitividade pode ser compreendida como 

a efetividade de sua estratégia em gerar resultados reais e satisfatórios. Desse modo, 

uma empresa é tanto mais competitiva isto é, apresenta maior competitividade quanto 

mais valiosa e sustentável for a sua vantagem ou diferencial competitivo em face de 

seus compradores, concorrentes e demais competidores (o mercado) e quanto mais sua 

estratégia for suficiente para garantir a perenidade da empresa. Entretanto, na 

literatura, este modo de compreender a competitividade como desempenho e 

produtividade tem sido rotulado como uma visão estática e restritiva, uma vez que a 

competitividade é um processo dinâmico (SANTOS, 2004, p.73-74). 

 

Nessa perspectiva, a demanda do mercado é que vai definir a competitividade, ao 

estabelecer “quais produtos de quais empresas serão adquiridos pelos consumidores”. As 

ações produtivas, de marketing e comerciais têm influência nesse sentido. O desempenho, na 

competitividade, tem duas vantagens, além da simplicidade da construção dos indicadores: a 

amplitude deles (abrangendo as condições de produção, os fatores que inibem ou ampliam as 

vendas e as políticas macroeconômica) e seu grau de utilização internacional (organismos 

internacionais examinam a competitividade internacional com base nesse tipo de indicadores) 

(SANTOS, 2004).  

Mas a competitividade nessa abordagem também sofre críticas: como é ex-post, não se 

pode estabelecer uma relação direta entre causalidade e competitividade e indicadores a 

posteriori (JUSTA, 2008).  
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Competitividade e eficiência 

            A competitividade com base na eficiência diz respeito às características estruturais dos 

países, indústrias ou organizações. Oposta ao desempenho, na perspectiva da eficiência, a 

competitividade é ex-ante, isto é, baseia-se em capacidades de produção ou em técnicas 

usadas por empresas ou outros. Um dos aspectos referentes à competitividade como eficiência 

é a tecnologia e suas questões, como: criação, agrupamentos e outros. Segundo Fagerberg et 

al (2007, apud JUSTA, 2008, p. 23), “um dos fatores mais importantes para diferenciação de 

desempenho e crescimento de uma economia é competitividade tecnológica.” 

Mas segundo Machado da Silva e Barbosa (2002), a competitividade não deve ser 

considerada somente na perspectiva técnica. Seus padrões concorrenciais e institucionais 

devem ser conciliados, porque o ambiente faz pressão para que as organizações sejam 

eficientes e eficazes e para que se amoldem aos padrões de atuação legitimados pela 

sociedade. Além disso, deve-se compreender a natureza da atividade das organizações para se 

entender a ação adotada por elas, uma vez que as estratégias são elaboradas com base nos 

ambientes técnico e institucional, conforme as respectivas importâncias.  

A competitividade como eficiência recebe crítica, como: a) a eficiência é um “conceito 

simétrico aos de economias empresariais internas, tais como: escala, escopo, gerenciais, 

aprendizado etc.” Por isso, não se pode explicar a incorporação das estratégias empresariais; 

b) as questões do desenvolvimento tecnológico não podem assegurar a competitividade de 

empresas ou países, porque as melhores técnicas de mercado não são absolutas e sim 

relativas; c) a competitividade é abordada de maneira estática (JUSTA, 2008, p. 24). 

Competitividade e processo 

 

Nesta abordagem, a competitividade busca resgatar seu caráter dinâmico, sendo 

compreendida como a “capacidade da empresa de definir e implementar estratégias 
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concorrenciais que lhe permitam a sobrevivência e o desenvolvimento no longo prazo em 

outras palavras, a sua sustentabilidade” (ECIB, 1993, apud SANTOS, 2004, p. 75).  

Esse compreender a competitividade desloca o foco do resultado para o processo de 

definição da estratégia. O argumento básico é que, em ambientes de rápidas 

mudanças, a base da competitividade recai sobre a capacidade da empresa de 

responder de modo adequado às rápidas mudanças no ambiente competitivo, muito 

mais do que em simplesmente auferir os ganhos de uma estratégia vencedora que 

poderá estar desatualizada em pouco tempo ou até inesperadamente, em função de 

mudanças bruscas (SANTOS, 2004, p. 75). 

Desse ponto de vista, a capacidade da empresa para competir no mercado está centrada 

em dois pilares: competência para identificar e entender as forças competitivas provenientes 

do ambiente e por que elas se alteram conforme as circunstâncias no decorrer do tempo; 

capacidade para avaliar, para tomar a decisão, para implementar e acompanhar as estratégias 

competitivas selecionadas, alinhando-as aos recursos disponíveis (BARBOSA, 1999). 

Competitividade e recursos 

          A competitividade associada a recursos (Visão Baseada em Recursos - RBV) é tida 

como resposta às estratégias que consideram o ambiente externo fonte de competitividade das 

organizações. Com isso, muda o paradigma de que as empresas são um conjunto de recursos e 

não uma entidade abstrata que transforma insumos em produtos. “Uma empresa é mais do que 

uma unidade administrativa; ela é também um conjunto de recursos produtivos disponíveis 

para diferentes usos ao longo do tempo, segundo decisão administrativa.” O que diferencia as 

empresas são os recursos que elas possuem (VASCONCELOS & CYRINO, 2000, p. 26). 

 Da mesma forma, a concepção de recursos, em vez do conceito econômico clássico 

dos fatores de produção, representa uma grande mudança na forma de se entenderem as 

organizações. “Recursos são qualquer coisa que possa ser entendida como uma força ou 

fraqueza de uma dada empresa”; recursos são “virtualmente tudo que permita a uma empresa 

conceber e implementar estratégias”(JUSTA, 2008, p. 41). O que distingue os recursos é sua 

capacidade de gerar valor para a clientela (VASCONCELOS & CYRINO, 2000).   
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A RBV não se preocupa com o posicionamento da empresa no mercado, sua ênfase 

está nos fatores internos da empresa, que busca alcançar vantagem competitiva a 

partir das suas capacitações (execução de uma atividade de forma integrada) [...] Seu 

objetivo é fazer com que a empresa obtenha retorno sobre investimento acima da 

média (RAYMUNDO et al., 2013, p. 142). 

 Raymundo et al. (2013), concordando com Krogh e Ross (1995), explicam que, com a 

ênfase nos recursos, “a empresa pode criar vantagens competitivas [...] tornando-se mais 

lucrativa.” Isso porque a RBV e as capacidades controladas pela organização tornam-se fontes 

de vantagem competitiva raras, valiosas, difíceis de serem imitadas e organizadas.      

            A abordagem da RBV traz limitações à competitividade das empresas que a adotam. 

Entre elas, a ênfase na noção de equilíbrio e o papel marginal atribuído ao ambiente (JUSTA, 

2008). Atualmente, ela é vista como complementar à abordagem das capacidades dinâmicas, 

porque a escolha de recursos, de capacidades e competências é feita com base na RBV. 

Competitividade e capacidades dinâmicas 

 Como forma de superar as limitações da abordagem da RBV, mas tendo em vista o 

fundamental papel dos recursos da organização como fonte de competitividade, considera-se 

que a abordagem das capacidades dinâmicas envolve 

a habilidade de uma organização de desenvolver e mudar recursos para atender as 

necessidades de ambientes que mudam rapidamente. Em outras palavras: as 

capacidades dinâmicas são as habilidades das firmas em integrar, construir e 

reconfigurar recursos internos e externos a fim de lidar com o ambiente no qual elas 

estão inseridas e, por isso, refletem a habilidade organizacional de atingir novas e 

inovadoras formas de competitividade, levando em consideração as dependências do 

histórico e as posições de mercado (JUSTA, 2008, p. 50). 

          Em maior ou menor grau, as capacidades são formais, como os sistemas de 

desenvolvimento de novos produtos ou processos, e informais, tal como as decisões de uma 

organização são tomadas. Para Eisenhart e Martin (2001), capacidades dinâmicas são rotinas 

estratégicas por meio das quais os administradores recombinam a base de seus recursos para 

gerar novas estratégias de criação de valor. As capacidades direcionam a criação, a evolução e 

a recombinação de outros recursos com novas vantagens competitivas. 
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Algumas capacidades dinâmicas integram recursos. Por exemplo: em rotinas de 

desenvolvimento de produtos os gestores combinam habilidades variadas e recursos 

para criar produtos e serviços.  [...] a tomada de decisão estratégica é uma 

capacidade dinâmica que reúne gestores, seus vários negócios e experiência para 

fazer as escolhas que moldam os principais movimentos estratégicos da empresa 

(EISENHART; MARTIN, 2001, p.1107). 

 Segundo Vasconcelos e Cyrino (2000), a abordagem das capacidades dinâmicas tem 

duas premissas: nem todas as competências têm o mesmo nível de importância para a 

vantagem competitiva e, numa organização, destaca-se um número limitado de competências. 

Conforme esses autores, com essa abordagem, há uma abertura ao ambiente que possibilita a 

evolução da dotação de recursos organizacionais, sem se desconsiderar a importância dos 

estoques de recursos específicos. Por sua vez, as mudanças nas condições do ambiente 

requerem a regeneração da base dos recursos e das respectivas capacidades. 

 A crítica a essa abordagem é que, embora as capacidades sejam “ativos fundamentais 

para a competitividade das organizações, eventuais alterações no status quo (em termos de 

tecnologias, produtos, processo, por exemplo) demandam que as empresas renovem seus 

estoques de recursos” (JUSTA, 2008, p. 56). 

 Em síntese, numa visão geral do que foi descrito e de acordo com Kozak e 

Rimmington (1999), atualmente, as vantagens competitivas de Porter (liderança no custo, 

diferenciação e foco, principlmente) são consideradas de fundamental importância para a 

competitividade, seja das organizações, das regiões ou dos países. Nessa pespectiva, o 

gerenciamento vai desde a definição de estratégias e procedimentos operacionais, que 

proporcionem a vantagem competitiva, até a avaliação de desempenho em relação aos 

principais concorrentes.  

 Na área do turismo, a perspectiva sobre a avaliação da competitividade reproduz a 

falta de consenso sobre seu conceito geral. O quadro de elementos a serem avaliados é amplo 

e distinto. 
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4.2.3 Competitividade dos destinos turísticos 

 Hassan (2000) definiu a competitividade do turismo como a capacidade que o destino 

tem de criar e de integrar valores a produtos, mantendo seus recursos e sua posição no 

mercado relação aos concorrentes. Dependendo de vários fatores, o nível de competitividade 

do turismo deve ser elevado, porque o setor já representa uma das principais atividades 

econômicas em termos mundiais. Isso faz com que muitos lugares busquem meios de se 

desenvolver como tal, utilizando-se dos recursos de que dispõem.   

Crouch e Ritchie (1999) explicam que avaliar a competitividade de destinos turísticos 

envolve complicações além das apresentadas na avaliação desse fenômeno em outras áreas. 

As complicações decorrem dos aspectos utilizados na análise e da perspectiva dos analistas 

sobre eles. Por ex.: a gestão pública se preocupa da competitividade da economia como um 

todo, as indústrias têm seus interesses nas respectivas áreas, e os empreendedores e executivos 

enfocam a competitividade dos próprios negócios. 

A habilidade da administração pública de um destino em coordenar os diferentes 

agentes sociais e econômicos que possuem participação no setor de turismo local, 

bem como sua aptidão de estimular a capacidade de inovação, a fim de que o destino 

possa manter-se à frente de seus concorrentes, é um aspecto decisivo para o sucesso 

e a competitividade de um destino turístico (MTUR, 2008, p. 27). 

Na discussão sobre o assunto, Armenski et al. (2011) defendem que o marco do 

sucesso dos destinos turísticos no mundo é influenciado por sua competitividade relativa. 

Uma vantagem competitiva pode ser alcançada se o apelo global do destino for superior 

àquele de um destino alternativo para os potenciais visitantes. A competitividade dos destinos 

turísticos não é definida pelo conjunto rígido de recursos naturais, culturais, artísticos ou 

ambientais, mas sim pelo apelo global do destino.Também leva-se em conta que, para um 

destino alcançar uma posição favorável no mercado do turismo, deve-se observar se esses 

recursos são gerenciados adequadamente e se esse destino é capaz de desenvolver vantagens 

competitivas. A fim de conseguir resultados apropriados entre recursos turísticos e estratégias 
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de gestão, é necessário que a indústria e o governo compreendam os pontos mais fortes e os 

mais fracos relacionados à competitividade de seu país em relação aos demais.  

           Para Ritchie e Crouch (2003, apud ARMENSKI et al., 2011), a competitividade dos 

destinos turísticos está na capacidade do país de criar valores adicionais e, portanto, alavancar 

a riqueza nacional. Isso por meio da gestão de ativos e processos, da atratividade, da 

agressividade e da proximidade, integrando suas relações como um modelo econômico e 

social que considera o capital natural de um destino e sua preservação para as gerações 

futuras.  

 Omerzel (2006) observa a competitividade dos destinos turísticos nas perspectivas 

macro e micro: na macro, ela é considerada uma preocupação nacional e tem como objetivo 

melhorar a renda real da população; na micro, ela deve ser vista como parâmetro de segurança 

das atividades. A autora propõe que a compreensão da competitividade das destinações 

turísticas requer considerar fatores que gerem vantagens comparativas tanto quanto fatores 

que gerem vantagens competitivas. As vantagens comparativas são representadas pelos 

recursos disponíveis do destino, enquanto as vantagens competitivas se referem à capacidade 

do destino para implantar esses recursos efetivamente no médio e no longo prazos.  

Nesse sentido, Dwyer e Kim (2003) afirmam que, em um destino turístico, a vantagem 

comparativa também inclui a herança ou recursos dotados pela natureza, como: clima, 

paisagem, flora, fauna etc., enquanto a vantagem competitiva relaciona essa herança a itens de 

infraestrutura de turismo, como: hotéis, atrações, rede de transporte; festivais e eventos; 

qualidade de administração, capacitação de trabalhadores; política de governo e outros. Esses 

autores chamam essas vantagens de, respectivamente: centrais (endógenos e criados) e de 

suporte (infraestrutura geral, qualidade de serviços e outros).  

           Sobre tais vantagens, Ritchie e Crouch (2010), quando avaliaram a competitividade 

dos destinos turísticos no Brasil, afirmaram que: quanto às vantagens comparativas, o país é 
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“abençoado” pela natureza, e a sociedade tem desenvolvido esses recursos ao longo do tempo, 

incluindo os históricos e culturais, sua economia, recursos humanos, entre outros, além de 

conhecimentos conceituais e a infraestrutura que os visitantes esperam. Mas eles reconhecem 

que, provavelmente, se faz pouco para atrair visitantes. Quanto à eficiência e à eficácia na 

utilização dos recursos, há promoção do crescimento do setor no país, o que contribui para a 

criação de vantagens competitivas. Juntas, as vantagens competitivas e as comparativas 

podem propiciar a capacidade do Brasil para competir no mercado do turismo internacional.  

          Praticamente na mesma época do estudo de Ritchie e Crouch, o Fórum Econômico 

Mundial divulgou: 

O Brasil perdeu posições em um ranking mundial de competitividade no setor do 

turismo, embora tenha obtido pontuação semelhante à de 2009. Em sua última 

edição, relativa a 2011, o relatório elaborado pelo Fórum Econômico Mundial 

coloca a sede da próxima Copa do Mundo e das Olimpíadas de 2016 na posição 52 

entre 139 países avaliados. A pontuação, 4,36 em uma escala de um a sete, foi 

praticamente a mesma que em 2009 (4,35), quando foi elaborado o ranking anterior 

mais recente. Naquele ano, quando foram consideradas 133 nações, o país ficou em 

45º. Em 2011, o Brasil foi ultrapassado por outros que registraram um incremento 

mais expressivo, como México e Porto Rico. "O Brasil ficou em sétimo lugar no 

ranking das Américas e 52º no ranking geral. O país é o que tem a melhor pontuação 

entre todos os países no que tange aos recursos naturais e 23º em recursos culturais, 

com muitos lugares considerados patrimônio da humanidade, uma grande proporção 

de área protegida e a fauna mais rica do mundo (BBC, 2011, p. 1). 

Dwyer e Kim (2003) propõem que, em um destino turístico competitivo, três pontos 

devem ser fundamentalmente considerados: o gerenciamento dos fatores relacionados aos 

destinos (atividades do setor público e do privado), as condições da demanda (com três 

principais elementos: percepção preferências e consciência) e as condições situacionais 

(econômica, social, cultural, política, legal). Esses pontos podem ser comparados para 

qualificar e ampliar os determinantes da destinação turística.  

          Mas o interesse dos estudiosos sobre o tema, diante da complexidade do conceito de 

competitividade, principalmente quando aplicado aos destinos turísticos, levou ao 

desenvolvimento de modelos que buscam aproximar, ainda mais, esse fenômeno da realidade 

que é ampla e multifatorial.  
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 Para Hassan (2000), um modelo detalhado de competitividade pode se concentrar nos 

fatores de sustentabilidade ambientais dos destinos de viagem, os quais exigem um modelo de 

competitividade que analise a relação entre todas as partes envolvidas em seus produtos e no 

valor agregado. Os destinos turísticos devem primar pelo exame sistemático das vantagens 

exclusivas de que dispõem, como forma de manter sua longevidade. Eles têm a função de 

corresponder à procura do mercado e aos desafios da competitividade. 

    O “Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento do 

Turismo Regional” (MTUR, 2008) refere-se aos seguintes modelos de avaliação da 

competitividade dos destinos turísticos, entre outros: o de Gooroochurn e Sugiyarto (2004), 

centrado em unidades de análise representadas por países, numa amostra com mais de 200 

participantes/nações. O modelo inclui os temas: preços, desenvolvimento tecnológico, 

desenvolvimento humano para o turismo, abertura econômica, infraestrutura, meio ambiente e 

recursos humanos; o de Crouch e Ritchie (1999), calcado nos fatores: qualificação, gestão do 

destino, atrativos e recursos-chave e recursos de apoio, e o de Melián-González e García-

Falcón (2003), baseado nos recursos naturais e nos culturais, fundamentalmente. 

Crouch (2007), utilizando um modelo criado por ele e por Ritchie, identificou, em uma 

pesquisa realizada na Europa, 36 atributos de competitividade em destinos turísticos, entre 

eles: fisiografia e clima, cultura e história, superestrutura turística, infraestrutura, segurança e 

proteção, custo/valor, acessibilidade, sensibilização/imagem, localização, eventos especiais, 

mix de atividades, entretenimentos e posicionamento no mercado. Para o autor, esses atributos 

são importantes, mas não necessariamente determinantes da competitividade turística.  

            Em 2007, ao reconhecer a importância do turismo para a economia, o Fórum 

Econômico Mundial apresentou o trabalho The Travel & Tourism Competitiveness Report, 

baseado em dados secundários de diversos organismos internacionais e em uma pesquisa 

realizada com líderes e executivos. O índice de competitividade criado teve como fundamento 
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um modelo calcado em 13 pilares: políticas públicas e regulamentações; legislação ambiental; 

segurança; saúde e higiene; infraestrutura aérea; infraestrutura de transporte terrestre; 

infraestrutura de turismo; infraestrutura de comunicação; priorização do setor de turismo; 

preços no setor de turismo; recursos humanos; percepção nacional sobre o turismo e recursos 

naturais e culturais. A pontuação atribuída a cada pilar tinha um peso diferente, segundo as 

variáveis envolvidas, as dimensões e a contribuição para o índice global da competitividade. 

Os pilares foram agrupados em dimensões: modelo de regulação, ambiente de negócios, 

infraestrutura e recursos humanos, naturais e culturais. (FGV/MTUR/SEBRAE, 2008). 

              Comparativamente aos modelos citados, observa-se que o índice estabelecido pelo 

Fórum Mundial teve ampla abrangência, demonstrando que a competitividade perpassa a área 

política e a legislação. Infere-se, porém, que a opção pela aplicação de um ou de outro 

indicador de abrangências diferentes deve ser adequada à realidade local ou regional.  

              No Brasil, o citado “Estudo da Competitividade dos 65 Destinos Turísticos Indutores 

do Turismo Regional”, desenvolvido pelo MTur em 2008, baseou-se em cinco 

macrodimensões – infraestrutura, turismo, políticas públicas, economia e sustentabilidade -, 

subdivididas em 13 dimensões -  acesso e infraestrutura geral; atrativos turísticos, serviços e 

equipamentos turísticos e marketing; cooperação regional, política pública, monitoramento; 

economia local e capacidade empresarial; aspectos ambientais, aspectos sociais e aspectos 

culturais – para avaliar a competitividade dos referidos 65 destinos. Esse Estudo de 

Competitividade é objeto deste trabalho, na perspectiva das políticas públicas, e vai ser 

descrito adiante. 

4.3 Políticas Públicas e Agendas de Política   
         

 

 Em relação às políticas públicas, semelhante ao que ocorre com a competitividade, 

ainda não há um conceito “fechado” pelo fato de elas constituírem um campo relativamente 
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novo da Ciência Política. É certo, porém, que seu objetivo, em termos bem simples, é 

“colocar o governo em ação” ou analisar essa ação, propondo ou não mudanças em seu rumo 

ou curso. Nesse sentido, as decisões governamentais são só incrementais e pouco 

substantivas, pois “não partem do zero” e resultam de decisões marginais que não consideram 

grandes mudanças via programas públicos (SOUZA, 2006).    

O ciclo de constituição das políticas públicas é um tema em constante debate, quer 

seja pelas razões políticas que envolvem seu processo, quer pelo que propriamente se decide 

em relação às demandas.  

           As demandas, por sua vez, podem ser novas, resultantes do surgimento de novos 

problemas ou novos atores políticos; recorrentes, quando dizem respeito a problemas mal 

resolvidos ou não resolvidos; reprimidas, quando representam um “estado de coisas” ou 

provêm de não decisões (RUA, 1994). 

Uma situação pode existir durante mudo tempo, incomodando grupos de pessoas e 

gerando insatisfações sem, entretanto, chegar a mobilizar as autoridades 

governamentais. Neste caso, trata-se de um "estado de coisas" - algo que incomoda, 

prejudica, gera insatisfação para muitos indivíduos, mas não chega a constituir um 

ítem da agenda governamental, ou seja, não se encontra entre as prioridades dos 

tomadores de decisão. Quando este estado de coisas passa a preocupar as 

autoridades e se toma uma prioridade na agenda governamental, então tornou-se um 

"problema político" (RUA, 1994, p. 5). 

O ciclo das políticas públicas tem a agenda de política como uma de suas etapas, as 

quais contam com diversos modelos de constituição.       

A finalidade deste capítulo é descrever o ciclo das políticas públicas e as etapas de 

constituição/formação da agenda de políticas, tendo em vista a relação direta delas com os 

objetivos deste trabalho.   

4.3.1 Origem e contexto das políticas públicas 

 A palavra “política” diz respeito a um conjunto de finalidades de um determinado 

programa de ação governamental, as quais condicionam a respectiva execução. A política 
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implica a noção de orientação unitária, no que tange aos fins colimados, e uma hierarquia, no 

que diz respeito às dimensões empíricas que se quer atingir com as finalidades. A direção para 

a qual a política se volta e os objetivos que a orientam devem se manifestar no interior dos 

projetos e das atividades que a integram. A expressão “política pública” denota um conjunto 

articulado de decisões do governo que busca alcançar metas previamente estabelecidas, por 

meio de ações programadas e encadeadas coerentemente. Clareza de propósitos, hierarquia 

dos fins e definição de programas para alcançar esses fins devem caracterizar as políticas de 

maneira geral, sejam públicas ou governamentais (AUGUSTO, 1989). 

 A propósito, políticas públicas não se confundem com políticas governamentais, 

embora uma não elimine outra. Para serem públicas, as políticas devem levar em conta a 

quem se destinam os benefícios e se sua proposta foi submetida ao debate público. Por isso, 

políticas governamentais, mesmo estatais, podem ou não ser públicas (TEIXEIRA, 2002).   

            Numa perspectiva etimológica, Frey (2000) apresenta três dimensões de sentido da 

palavra “política” na língua inglesa, relacionadas à Ciência Política: policy, politics e polity, 

consideradas essenciais à compreensão das políticas públicas:       

            - policy se refere à parte material (dimensão material), aos conteúdos concretos das 

decisões, aos problemas técnicos e à configuração das políticas;   

            - politics diz respeito ao processo (dimensão processual), incluindo conflitos, 

objetivos, conteúdos e decisões administrativas. Refere-se “aos caminhos e descaminhos” 

pelos quais a decisão política passa, com maiores ou menores intervenções dos vários atores; 

            - polity se refere às ordens jurídica e política (dimensão institucional), aos respectivos 

conteúdos e à estrutura político-administrativa. É a materialização da proposta dos programas, 

relacionando os problemas técnicos com as decisões. 
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 O grau de influência das estruturas políticas (polity) e dos processos de negociação 

política (politics) sobre o resultado material concreto (policy) tem como pressuposto a 

concatenação dos efeitos lineares, contradizendo a experiência empírica de que há uma inter-

relação entre essas três dimensões, principalmente entre a material (policy) e a processual 

(politics). Ainda que se mantenha a noção de que o arcabouço institucional, condicionador 

dos processos políticos, é estável, de forma a se presumir uma independência relativa da 

dimensão polity, é difícil imaginar a independência entre as outras dimensões.  Isso porque as 

disputas políticas e as relações das forças de poder sempre deixam suas marcas nos programas 

e projetos desenvolvidos e implementados (FREY, 2000). 

            No contexto do pensamento de Frey, Tude (2000) acrescenta os seguintes termos: 

policy network, como a interação de diferentes instituições e grupos para a implementação de 

uma determinada política pública; policy arena, como os processos de conflito e de consenso 

entre as diversas formas de política; policy cicle, como as fases de uma política pública: 

percepção, definição de problemas, agenda setting, elaboração de programas, decisão, 

implementação, avaliação e correção de ações quando necessária. 

           Em uma retomada das primeiras noções de políticas públicas, Souza (2006) afirma que 

“os fundadores” dessa área, visando a criar o respectivo conceito, introduziram estas ideias: 

policy analysis (análise de política púbica) ou a conciliação do conhecimento científico com a 

produção empírica dos governos (Laswel, 1936); policy makers (decisores políticos) ou a 

racionalidade limitada dos decisores, principalmente em relação ao conhecimento ou 

informação para a tomada de decisão (Simon, 1957); variáveis a sua formulação e análise, 

como as relações de poder (Lindblom, 1959); sua definição como sistema, devido à relação 

entre formulação, resultados e ambiente (Easton, 1965) (SOUZA, 2006).   

Posteriormente, conceitos foram surgindo, enfocando um ou mais aspectos 

relacionados com a ideia desses fundadores ou distanciando-se um pouco: “política pública é 



49 

o que o governo escolhe fazer ou não fazer”; “implica responder às seguintes questões: quem 

ganha o quê, por quê e que diferença faz” (SOUZA, 2006, p. 5). “Políticas públicas são 

resultantes da atividade política, requerem várias ações estratégicas destinadas a implementar 

os objetivos desejados e constituem-se de decisões e ações que estão revestidas da autoridade 

soberana do poder público” (RODRIGUES, 2011, p. 14). 

 Nessa direção, Teixeira (2002, p. 2) conceitua: “políticas públicas são diretrizes, 

princípios norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos para as relações 

entre poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado.” Trata-se 

de políticas explícitas, sistematizadas em documentos (leis, linhas de financiamentos, 

programas), que orientam as ações relacionadas com o objetivo.  

 Entre os conceitos mais difundidos de políticas públicas, encontram-se: 

As políticas públicas (policies) [...] são outputs resultantes da atividade política 

(politics): compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à alocação 

imperativa de valores. Nesse sentido é necessário distinguir entre política pública e 

decisão política. Uma política pública geralmente envolve mais do que uma decisão 

e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões 

tomadas. Já uma decisão política corresponde a uma escolha dentre um leque de 

alternativas, conforme a hierarquia das preferências dos atores envolvidos, 

expressando - em maior ou menor grau - uma certa adequação entre os fins 

pretendidos e os meios disponíveis. Assim, embora uma política pública implique 

decisão política, nem toda decisão política chega a constituir uma política pública 

(RUA, 1994, p. 2). 

 Uma política pública é constituída de programas com objetivos claramente definidos.  

Segundo Rua (1997), pode haver políticas com características de “programas” justamente por 

terem tanto objetivos como recursos precisamente estabelecidos, em comparação com outras 

que não detêm essas características, ou seja, os objetivos são menos claros, principalmente 

quanto aos respectivos limites. 

 As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades (SOUZA, 2006). 

Porém, para que elas possam transformar a sociedade, são necessários “atores políticos com 

capacidade para diagnosticar e analisar a realidade social, econômica e política em que vivem, 
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além de negociar de forma democrática com os diferentes atores envolvidos no processo.” 

Isso, por sua vez, envolve habilidades para gerenciar complexidades (como cenários de 

incertezas, turbulências ou outros) e para obter a colaboração de todos os envolvidos na 

implementação de ações do governo. “A eficácia das políticas públicas depende do grau de 

eficiência da gestão”, o que engloba não só “a qualidade dos gestores para exercer seu ofício 

público, mas também um ambiente de atuação que favoreça a governança democrática e a 

responsabilização política” (RODRIGUES, 2011, p. 24). 

            Vê-se que Rodrigues já se reporta a um dos pontos de discussão das políticas públicas 

(além do conceito ainda sem consenso), que é o ciclo de sua formação/constituição. 

Especificamente sobre as fases de formulação e implementação, conforme Viana (1996), há 

uma tentativa de  superar a visão que se tem delas como “tradução das atividades de decidir e 

executar.” Em certa medida, Teixeira (2002, p. 2) torna mais claras possíveis razões das 

discussões sobre o processo de formulação das políticas públicas:   

As políticas públicas traduzem, no seu processo [...] formas de exercício do poder 

político, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o papel do conflito 

social nos processos de decisão, a repartição de custos e benefícios sociais. Como o 

poder é uma relação social que envolve vários atores com projetos e interesses 

diferenciados e até contraditórios, há necessidade de mediações sociais e 

institucionais, para que se possa obter um mínimo de consenso e, assim, as políticas 

públicas possam ser legitimadas e obter eficácia. 

 As políticas públicas se inscrevem na perspectiva de intervenção do Estado nas 

transformações da sociedade; são um mecanismo institucional que permite incorporar atores 

sociais ao sistema político, num contexto de baixa institucionalização (MELO, 1999).    

 Teixeira (2002) cita alguns tipos de políticas, com base nos quais se definem as 

atuações nas etapas de formulação e implementação: 

            - quanto à natureza ou grau: a) estrutural, quando buscam interferir em relações 

estruturais como renda, emprego, propriedade etc.; b) conjuntural ou emergencial, quando 

visam amenizar uma situação temporária, imediata; 
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          - quanto à abrangência dos benefícios: a) universais, voltadas para todos os cidadãos; b) 

segmentais, enfocando um segmento da população, caracterizado por um fator específico 

(idade, condição física etc.); c) fragmentadas, com foco em grupos sociais de um segmento; 

 - quanto aos impactos sobre beneficiários ou seu papel nas relações sociais: a) 

distributivas, quando buscam distribuir benefícios individuais. Nesse tipo, geralmente são 

instrumentalizadas pelo clientelismo; b) redistributivas, as que visam redistribuir recursos 

entre os grupos sociais. Buscando uma certa equidade, retiram recursos de um grupo para 

beneficiar outros, provocando conflitos; c) regulatória, as que definem regras e procedimentos 

para regular o comportamento dos atores no atendimento aos interesses gerais da sociedade; 

não visam aos benefícios imediatos para qualquer grupo. 

           No tocante aos impactos sobre os beneficiários, além dos três citados, Souza (2006) 

acrescenta um tipo citado por Lowi, com base na máxima de que “a política pública faz a 

política”: a constitutiva, direcionada aos procedimentos. Sobre essa tipologia de impactos, há 

críticas: políticas distributivas são “decisões tomadas pelo governo, que desconsideram a 

questão dos recursos limitados, gerando impactos mais individuais do que universais, ao 

privilegiar certos grupos sociais ou regiões, em detrimento do todo”; políticas redistributivas 

atingem um maior número de pessoas e impõem perdas concretas e no curto prazo para certos 

grupos sociais, ganhos incertos e futuro para outros; são, em geral, as políticas sociais 

universais (como: sistema tributário, sistema previdenciário e outros) e de mais difícil 

encaminhamento; políticas regulatórias são as mais visíveis pelo público e envolvem 

burocracia, políticos e grupos de interesse; políticas constitutivas são as modificadoras de 

regra, da estrutura dos processos e dos conflitos políticos, isto é, as condições sob as quais se 

negociam as distributivas, as redistributivas e as regulatórias (SOUZA, 2006; TUDE, 2015). 

Cada uma dessas políticas públicas vai encontrar diferentes formas de apoio e de 

rejeição e disputas em torno de sua decisão passam por arenas diferenciadas. Cada 

uma dessas políticas públicas vai gerar pontos ou grupos de vetos e de apoios 
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diferentes, processando-se, portanto, dentro do sistema político de forma também 

diferente (SOUZA, 2006, p. 9). 

            Porém, Teixeira (2002, p. 2) adverte que “nem sempre [...] há compatibilidade entre as 

intervenções e declarações de vontade e as ações desenvolvidas”, uma vez que se devem 

considerar também “as ‘não-ações’, as omissões, como formas de manifestação de políticas, 

pois representam opções e orientações dos que ocupam cargos.” 

 Já os atores são grupos que integram o sistema político e apresentam reivindicações ou 

realizam ações que são depois transformadas em políticas públicas (SEBRAE/MG, 2008).  

           Voltando ao tema da discussão mais comum sobre políticas públicas, seu ciclo, Viana 

(1996) cita suas fases (policy cicle) - construção da agenda, formulação de políticas, 

implementação de políticas e avaliação de políticas -, explicando que as mais estudadas são a 

formulação e a implementação. Segundo ele, há casos em que se podem elaborar modelos de 

causalidade ou de inter-relação entre as variáveis do processo: o meio social e o político, os 

atores participantes, as agências implementadoras e as metas e objetivos políticos.  

Construção da agenda   

 Costa (2008, p. 28) encontrou na literatura definições de construção de agenda de 

políticas, entre elas a de Cobb et al. (1976) - “é o processo pelo qual as demandas de vários 

grupos na população são transformadas em itens para os quais os agentes públicos prestam 

atenção seriamente” – e a de Villanueva (2000) - “é aquilo que se constitui em objeto da ação 

estatal.” Kingdon (2003, apud CAPELLA, 2005, p. 2) define agenda como “o conjunto de 

assuntos sobre os quais o governo, e pessoas ligadas ele, concentram sua atenção num 

determinado momento.” 

 A construção de uma agenda envolve analisar o fluxo: problema, propostas de 

alternativas de solução apresentadas por diversos atores, processo político envolvido na 

questão, conflito, negociação entre os atores e, por último, tomada de decisão (PINTO, 2008). 
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            Por constituir um dos focos desta pesquisa, a formação da agenda vai ser descrita em 

um subcapítulo à parte.  

Formulação 

          A formulação das políticas públicas é definida por Viana (1996, p. 13) como “um 

diálogo entre intenções e ações, isto é, um processo contínuo de reflexão para dentro e ação 

para fora.” A elaboração do projeto ou formulação e a implementação são os momentos mais 

importantes da formação das políticas, por ser originado de diversos processos e diferentes 

funções sociais.  

 Na formulação de políticas públicas, a primeira providência é definir as linhas de ação 

a serem adotadas para solucionar a situação vista como problema. Por ser problema, é 

incluída na agenda governamental (SEBRAE, 2015). 

A definição, no entanto, gera um embate político entre grupos que vão ver as linhas 

de ação como sendo favoráveis ou contrárias a seus interesses. Nesse momento deve 

ser definido o objetivo da política pública, quais serão os programas desenvolvidos e 

as metas a serem alcançadas. Ao final do processo de definição destes três itens, 

várias propostas de ação serão rejeitadas. Essa escolha, além de ter que se preocupar 

com a repercussão junto aos grupos sociais, deve levar em conta o que pensa o corpo 

técnico da administração pública, inclusive no que se refere aos recursos – materiais, 

econômicos, técnicos, pessoais etc. (SEBRAE, 2015, p. 2). 

            Em resumo, um processo adequado de elaboração de políticas públicas segue, de 

maneira geral, os passos seguintes: conversão de estatísticas do problema em informação 

relevante; análise da preferência dos atores e ações com base no conhecimento adquirido 

sobre o problema (SEBRAE, 2015). 

 Ampliando um pouco mais esta etapa, a formulação pode ser desmembrada em três 

subfases: 1) transformação de uma massa de dados em informações relevantes; 2) combinação 

de valores, de ideais, princípios e ideologias com as informações factuais para se ter um 

conhecimento orientado da situação; 3) transformação do conhecimento empírico e normativo 

em ações públicas “aqui e agora” (VIANA, 1996).  Depois, são apontadas as melhores formas 

de solução pelos atores envolvidos, bem como alternativas às formas apresentadas. As 
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opiniões subsidiam a autoridade em relação aos caminhos desejados pelos segmentos sociais e 

à decisão (SEBRAE, 2015). 

           Viana (1996) encontrou, na literatura, elementos simples para a formulação das 

políticas públicas: percepção da necessidade; elaboração de um plano preliminar; 

equacionamento do problema do financiamento; plano detalhado; aprovação institucional; 

implementação e feedback. Se não houver financiamento automático, via fundos específicos, 

deve-se buscar um projeto de financiamento e a respectiva aprovação institucional, antes de 

dar continuidade ao processo; demandas políticas; decisões políticas; articulação política; 

produto da política e resultados. Nesse modelo, há três teorias sobre processo decisório: a  

racional, a incremental e a de mixed-scanning. 

           Na teoria racional, os valores essenciais à consecução das políticas públicas são 

difundidos e conhecidos. Se um deles for desconsiderado, deve ser compensado por outro 

(TUDE, 2015). Na teoria incremental, a visão é de que decisões do passado “constrangem 

decisões futuras e limitam a capacidade dos governos de adotar novas políticas públicas ou de 

reverter a rota das políticas atuais” (SOUZA, 2006, p.29). Na teoria mixed-scanning, a base é 

que compromissos vagos de natureza normativa e política são traduzidos em compromissos 

específicos de um ou de mais cursos de ação (ETZIONI, 1967).   

 No que diz respeito às participações, na formulação, tomam parte basicamente dois 

tipos de atores: 1) estatais, oriundos do governo ou do Estado, com funções públicas desse. 

Foram eleitos pela sociedade para um cargo político por tempo determinado ou atuam 

permanentemente, caso dos servidores públicos. Esses fornecem as informações necessárias à 

decisão dos políticos (burocracia) e à operacionalização das políticas definidas. O 

funcionalismo público é o elemento fundamental para o desempenho adequado das diretrizes 

adotadas; 2) os privados, oriundos da sociedade civil, que não devem ter vínculo direto com a 

estrutura administrativa do Estado. Integram esse grupo: imprensa; centros de pesquisa; 
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grupos de pressão, de interesse e os lobbies; associações civis organizadas; entidades de 

representação empresarial; sindicatos patronais e de trabalhadores e outras entidades 

representativas da sociedade civil organizada (SEBRAE/MG, 2008). 

 Viana (1996) classifica os atores (“fazedores de política”) envolvidos no ciclo das 

políticas públicas em oficiais e não-oficiais. Os oficiais são: legisladores, executores, 

administradores e juízes, subdivididos em: primários, com direito constitucional para agir (o 

Executivo, o Legislativo e cortes do Poder Judiciário) e suplementares, que incluem a 

burocracia administrativa (as agências administrativas nacionais). Os não-oficiais são grupos 

de interesse, partidos políticos (interesses agregados), indivíduos simples - com direito de 

serem ouvidos - e os oficialls – com a obrigação de ouvir. 

 Na perspectiva dos atores estatais, o Estado propriamente tem uma autonomia relativa, 

pois seu espaço de atuação é passível de influências externas e internas. Tal autonomia cria 

algumas capacidades que geram as condições para a implementação dos objetivos das 

políticas públicas. Tanto essa autonomia relativa como as capacidades dependem de fatores 

relacionados aos momentos históricos do país (SOUZA, 2006). 

 No que tange à participação dos atores privados (não-oficiais) nesta etapa, alguns 

pontos devem ser considerados fundamentalmente: identidade – as propostas para responder 

as questões são essenciais à formação de identidade coletiva desses atores; plataformas 

políticas - as políticas públicas devem expressar um sentido de desenvolvimento histórico e 

social desses atores, na disputa pela hegemonia. As plataformas devem refletir as concepções 

do papel do Estado e da sociedade civil, expressadas nas ações dos programas que buscam 

responder carências e demandas (TEIXEIRA, 2002).   

              Ainda para esse autor, nesta etapa, alguns momentos da participação dos atores 

privados devem ser acompanhados detidamente: a) elaboração do diagnóstico participativo e 

estratégico, identificando obstáculos ao desenvolvimento, restrições, oportunidades e 
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potencialidades; b) negociação com outros atores; c) identificação de experiências bem 

sucedidas em vários campos e sua sistematização, análise de custos e resultados, criação de 

alternativas; d) debate público e mobilização da sociedade civil em torno das alternativas mais 

plausíveis; e) decisão, recursos e estratégias de implementação, cronogramas, parâmetros de 

avaliação; f) detalhamento das diretrizes e estratégias, das fontes de recursos, do orçamento, 

da mobilização dos meios e do mapeamento de possíveis parcerias para a implementação. 

Apesar do reconhecimento de que outros segmentos que não os governos se 

envolvem na formulação de políticas públicas, tais como os grupos de interesse e os 

movimentos sociais, cada qual com maior ou menor influência a depender do tipo de 

política formulada e das coalizões que integram o governo, e apesar de uma certa 

literatura argumentar que o papel dos governos tem sido encolhido por fenômenos 

como a globalização, a diminuição da capacidade dos governos de intervir, formular 

políticas públicas e de governar não está empiricamente comprovada. Visões [...] 

defendem que, apesar da existência de limitações e constrangimentos, estes não 

inibem a capacidade das instituições governamentais de governar a sociedade, 

apesar de tornar a atividade de governar e de formular políticas públicas mais 

complexas (SOUZA, 2006, p.27). 

            Sobre o comportamento dos atores, Viana (1996) destaca a influência de valores: 

políticos, de organização, pessoais, governamentais e ideológicos. Porém, as variáveis que 

mais influenciam os atores são a cultura política (incluindo as religiosas, subjetivas e outras) e 

as condições socioeconômicas. 

            Frey (2000), porém, defende que a cultura política não é determinante do desempenho 

do governo nem do estilo político, na medida em que há variados estilos entre os governos 

estaduais e municipais que condicionam as realizações materiais das políticas públicas. Os 

estilos são influenciados por vários fatores, como: tradições nacionais e regionais, estruturas 

políticas, grau de desenvolvimento econômico, ideologias, civismo e a própria experiência 

política. Ele conclui que a cultura política, como variável de influência, dificilmente pode 

explicar satisfatória e definitivamente os estilos políticos, embora forneça subsídios valiosos 

para a análise da dimensão subjetiva implícita no processo. Essa dimensão contempla três 

subdimensões da vida política: o sistema político, o processo político e os outputs das 

políticas.            
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             A propósito do contexto geral de desempenho dos atores e da cultura política, Jacobi 

(2000) afirma que há um déficit de participação de atores relevantes no processo dos ciclos 

das políticas públicas. Lembra que o Brasil se caracteriza por tradições patrimonialistas, 

estatistas, centralizadoras e pelas relações clientelistas, “meritocráticas e de interesse 

sociedade e Estado”. Esses pontos, embora condicionantes da cultura política, não constituem 

obstáculos à busca de novas formas de participação nas políticas em suas fases de formulação 

e implementação. Além disso, “em princípio, a burocracia é politicamente neutra, mas 

frequentemente age de acordo com interesses pessoais, ajudando ou dificultando as ações 

governamentais” (SEBRAE, 2008, p. 9). 

Implementação 

Frey (2000, p. 228) afirma que a implementação de políticas públicas é a fase do ciclo 

“cuja encomenda de ação é estipulada na fase precedente e a qual, por sua vez, produz do 

mesmo modo determinados resultados e impactos de policy.” Nesta fase, a preocupação na 

dimensão material (policy) é a de que, muitas vezes, os resultados e os impactos reais possam 

não corresponder aos projetados na fase de formulação.  

Nesse sentido, em uma perspectiva ampla, na análise dos processos de implementação, 

duas abordagens podem ser distinguidas, e seu objetivo é a avaliação da qualidade material e 

técnica de projetos ou programas, direcionada às estruturas político-administrativas e ao 

desempenho dos atores envolvidos. Em relação às primeiras, visa-se, precipuamente, ao 

conteúdo dos programas e planos, comparando as finalidades estabelecidas na fase de 

formulação com os resultados alcançados. Verifica-se até que ponto as ações foram 

desenvolvidas e as causas de eventuais déficits. Quanto ao segundo, o que se coloca em 

primeiro plano é o processo de implementação, a descrição do como e do porquê. Indutiva e 

empiricamente, são relatados os acontecimentos, são citados quais atores atuam e os 

respectivos resultados (FREY, 2000). 
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            Em um foco mais restrito, Viana (1996) cita as subfases da implementação: definição 

de problemas relacionados a normas e a causas; decomposição do problema em partes; 

verificação do que é possível tratar dessas partes; identificação de soluções; definição de 

estratégias para a implementação propriamente dita. 

            Na visão do processo como um todo, Rua (1994, p. 15) apresenta algumas pré-

condições fundamentais à implementação das políticas públicas conforme planejadas:  

1) As circunstâncias externas à agência implementadora não devem impor restrições 

que a desvirtuem; 

2) O programa deve dispor de tempo e recursos suficientes; 

3) Não apenas não deve haver restrições em termos de recursos globais, mas 

também, em cada estágio da implementação, a combinação necessária de recursos 

deve estar efetivamente disponível; 

4) A política a ser implementada deve ser baseada numa teoria adequada sobre a 

relação entre a causa (de um problema) e o efeito (de uma solução que está sendo 

proposta); 

5) Esta relação entre causa e efeito deve ser direta e, se houver fatores 

intervenientes, estes devem ser mínimos; 

6) Deve haver uma só agência implementadora, que não dependa de outras agências 

para ter sucesso; se outras agências estiverem envolvidas, a relação de dependência 

deverá ser mínima em número e em importância; 

7) Deve haver completa compreensão e consenso quanto aos objetivos a serem 

atingidos e esta condição deve permanecer durante todo o processo de 

implementação; 

8) Ao avançar em direção aos objetivos acordados, deve ser possível especificar, 

com detalhes completos e em seqüência perfeita, as tarefas a serem realizadas por 

cada participante; 

9) E' necessário que haja perfeita comunicação e coordenação entre os vários 

elementos envolvidos no programa; 

10) Os atores que exercem posições de comando devem ser capazes de obter efetiva 

obediência dos seus comandados.             

 Mas a análise da implementação das políticas públicas mostra as várias dificuldades a 

que esta etapa está exposta. Entre outras, podem ser citadas: 

 - Viana (1996) concorda com Bardach (1977), para quem a implementação tem como 

dilema dirigir e controlar um programa que envolve várias organizações e atores, visando ao 

alcance dos objetivos com redução e custos e de tempo; 
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          - Costa (2002) se reporta ao ambiente turbulento e plural no qual as ações de 

implementação ocorrem. Tais ações percorrem desde instituições públicas até os usuários e 

beneficiários, percurso no qual se situam os funcionários e técnicos que atuam na ponta do 

processo, o local foco das políticas, muitas vezes regiões ou áreas precárias, social e 

economicamente falando; 

 - Lustosa (2006) explica que a não dependência de outras agências, por parte da 

implementadora, é inviável no Brasil, porque o modelo adotado para a administração pública, 

o gerencial, é baseado na articulação inter-institucional, na parceria e em outros instrumentos 

de cogestão de projetos, de programas e de políticas públicas; 

 - Viana (1996) explica que, principalmente em níveis técnicos, problemas observados 

na relação entre formulação e implementação geralmente se concentram na falta de conexão 

entre o grau de conhecimento dos formuladores, o dos implementadores e o do público-alvo;  

 - Frey (2000) comenta, especialmente, o fato de os resultados e os impactos reais de 

algumas políticas não corresponderem aos projetados na formulação; 

 - Arretche (2006) declara que há descompasso no ritmo em que se processa a 

formulação/decisão e a implementação e os resultados reais, o que torna mais distante o 

atendimento da demanda. Ela também cita deficiência na qualidade dos serviços prestados na 

implementação, principalmente nos destinos; 

           - Marinho e Façanha (2001) referem que a descentralização operacional de políticas 

públicas requer estruturas complexas, do ponto de vista organizacional e administrativo. Isso 

significa que as ações vão ser implementadas por agentes complexos em si mesmos, o que 

pode causar problemas de coordenação nem sempre de fácil solução. Outro ponto é que, 

muitas vezes, as normas de financiamento não estão em consonância com os objetivos do 

programa, e isso limita os mecanismos de financiamento. Também sobre recursos financeiros, 
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a vigência dos programas sociais muitas vezes ultrapassa os respectivos anos fiscais e 

orçamentários, fazendo com que os programas entrem em disputas por verbas. 

              Em termos de contexto, Costa (2002) apresenta, ainda, o que considera principais 

desafios enfrentados na implementação de políticas públicas: a) suas ações são expostas a 

fatores organizacionais, já que sua implementação depende de vários organismos do governo. 

Isso requer constante negociação, o que, muitas vezes, traz modificações ao conteúdo e aos 

prazos; b) fragmentação burocrática, porque as políticas vêm de cima para baixo, o que 

implica, geralmente, disputas pela liderança institucional nos papéis-chave da execução; c) 

desconhecimento do objeto das ações e baixo nível de tecnologia, tornando incertos os 

resultados; d) baixa capacidade institucional e gerencial dos aparelhos dos governos, 

destacando-se os municipais, restando informações precárias sobre a execução; e) sem foco 

no interesse maior, na maioria das vezes cada ator tende a priorizar estratégias que 

privilegiam seu interesse. 

           Arretche (2006) pondera que a superação das dificuldades encontradas em níveis 

estaduais e municipais na implementação das políticas públicas (como a baixa capacidade 

institucional e gerencial) não pode ficar só sob as respectivas responsabilidades. Isso porque 

há, por parte deles, uma menor capacidade de mobilização de recursos e pelo próprio limite de 

atuação. O governo federal é que tem condições solucionar essas dificuldades, com ações que 

contribuam para a redução das desigualdades regionais. Costa (2002) vai além e afirma que a 

implementação de ações das políticas públicas no Brasil expõe uma precariedade 

generalizada, a qual inicia com as informações sobre os programas – que possibilitam sua 

implementação e seu acompanhamento – e chega aos instrumentos de atuação. 

 Essa precariedade, ao comprometer a etapa de implementação, automaticamente 

compromete os resultados das ações, o que pode ser comprovado na avaliação.  
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Avaliação 

            Worthen et al. (2004) explicam que o conceito de avaliação depende de seu objetivo 

básico. Esse objetivo deve ser diferenciado do objetivo da utilização dos dados obtidos, bem 

como das atividades requeridas para sua realização. Um de seus conceitos é o de que a 

avaliação é uma atividade que propicia a produção de julgamentos de valor do objeto 

avaliado. Porém, independente do conceito e do tipo de avaliação, sua finalidade é verificar o 

valor de um programa ou de parte dele em uma política pública.  

De maneira geral, o processo de avaliação de uma política leva em conta seus 

impactos e as funções cumpridas pela política. Além disso, busca determinar sua 

relevância, analisar a eficiência, eficácia e sustentabilidade das ações desenvolvidas, 

bem como servir como um meio de aprendizado para os atores públicos. Os 

impactos se referem aos efeitos que uma política pública provoca nas capacidades 

dos atores e grupos sociais, por meio da redistribuição de recursos e valores, 

afetando interesses e suas estruturas de preferências. A avaliação de impacto analisa 

as modificações na distribuição de recursos, a magnitude dessas modificações, os 

segmentos afetados, as contribuições dos componentes da política na consecução de 

seus objetivos (SEBRAE, 2008, p. 19).  

 Nessa direção, Frey (2000, p. 228) esclarece que, na fase da avaliação das políticas 

públicas, os programas implementados são apreciados em relação a seu efetivo impacto. 

“Trata-se de indagar os déficits de impacto e os efeitos colaterais indesejados para poder 

deduzir conseqüências para ações e programas futuros.” Se os objetivos forem alcançados, a 

avaliação de impacto pode suspender ou finalizar o ciclo da política; mas se não forem, inicia-

se outro ciclo, desde a fase de percepção e definição do problema, depois a elaboração de 

novo programa político ou à revisão e posterior modificação do programa anterior.  

           Segundo o Núcleo de Estudos das Políticas Públicas (NEPP), para o governo, a 

primeira razão para se avaliar as atividades das políticas públicas é a respectiva efetividade, 

isto é, comprovar se os resultados esperados foram alcançados e identificar se resultados não 

esperados foram obtidos. Com relação aos não alcançados, verificar como e por que não 

ocorreram, analisando a intervenção do Estado e os problemas decorrentes dela. Também 
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estão entre as finalidades do governo para avaliar: a responsabilidade dos gestores quanto às 

decisões e às ações implementadas, quanto à transparência e à qualidade (NEPP, 1999). 

A avaliação é um elemento crucial para as políticas públicas. O fato de ser 

apresentada como última etapa não significa que ela seja uma ferramenta para ser 

utilizada apenas quando o tempo de atuação da política pública acaba. Muito pelo 

contrário, a avaliação pode ser feita em todos os momentos do ciclo de políticas 

públicas, contribuindo para o sucesso da ação governamental e a maximização dos 

resultados obtidos com os recursos destinados. Além disso, a avaliação também é 

uma fonte de aprendizado que permite ao gestor perceber quais ações tendem a 

produzir melhores resultados (SEBRAE, 2008, p.19).  

            Mas Arretche (1999) se refere a dois aspectos a serem também avaliados nas políticas 

públicas: a eficácia, que é a relação estabelecida entre os objetivos do programa, os 

instrumentos explícitos e resultados  e a eficiência, que avalia a relação do esforço despendido 

na fase de implementação com os resultados obtidos. Essa autora acrescenta que a efetividade 

se relaciona mais com resultados abrangentes nos setores onde as políticas públicas são 

implementados. A eficácia avalia a relação entre as metas e o tempo associados à demanda 

que gerou o programa, e a eficiência verifica a quantidade do produto comparado ao gasto 

previamente estabelecido.  

Quanto às funções cumpridas pela política, a avaliação deve comparar em que 

medida a política pública, nos termos em que foi formulada e implementada, cumpre 

os requisitos de uma boa política. Idealmente, uma boa política deve cumprir as 

seguintes funções:  

• Promover e melhorar os níveis de cooperação entre os atores envolvidos;  

• Constituir-se num programa factível, isto é, implementável; 

• Reduzir a incerteza sobre as conseqüências das escolhas feitas;  

• Evitar o deslocamento da solução de um problema político por meio da 

transferência ou adiamento para outra arena, momento ou grupo;  

• Ampliar as opções políticas futuras e não presumir valores dominantes e interesses 

futuros nem predizer a evolução dos conhecimentos. Uma boa política deveria evitar 

fechar possíveis alternativas de ação (SEBRAE, 2008, p. 20).   

              Para se verificar a relevância de uma política, pode-se perguntar se as ações 

implementadas são apropriadas ao enfrentamento do problema (SEBRAE, 2008). 

             Por fim, dois pontos são críticos e fundamentais às avaliações das políticas públicas, 

justamente por, praticamente, não serem observados: a avaliação não deve ser desenvolvida 

só ex-post. Ela deve ser implementada em cada fase do ciclo das políticas públicas, visando 
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corrigir distorções ou desvios, se for o caso, e redirecionar as ações (VEDUNG, 1997); a 

avaliação deve ser realizada por meio de metodologias quantitativa ou qualitativa ou as duas, 

incluindo conceitos e técnicas relacionados ao objetivo pretendido (WORTHEN et al., 2004).  

           Em resumo, a avaliação das políticas públicas tem limitações potenciais: a freqüência, 

porque há uma descontinuidade no processo avaliativo, e a magnitude, porque geralmente o 

processo é mal planejado (WORTHEN et al, 2004).  Além disso, se o objetivo de se avaliarem 

as políticas públicas reside, prioritariamente, na efetividade (conforme o NEPP), e se essa é 

associada a resultados mais amplos do setor (Arretche), significa que, em linhas gerais, não 

são avaliados gastos, esforços e outros aspectos que poderia levar a um resultado mais efetivo 

para o próprio setor.     

4.3.1.1 Políticas públicas de turismo no Brasil: contexto e interfaces 

 Inicialmente, sobre os tipos de intervencionismo do Estado, relativamente às ações 

desenvolvidas no âmbito das políticas públicas (policy arena) do turismo, Montejano (2001) 

afirma que, a depender das disposições políticas de cada país, eles podem ser classificados em 

três níveis: total, que normalmente acontece em países de regime totalitário, nos quais o 

Estado executa todas as funções; parcial, que acontece na maioria dos países, onde a atuação 

pública é responsável pela promoção, ordenação, planejamento, gestão, fiscalização e controle 

da atividade turística, mas cabe à iniciativa privada a criação das atividades turísticas e de 

empresas nessa área; de pouca ou nenhuma intervenção, quando a iniciativa privada é que cria 

e promove a oferta e a infraestrutura para desenvolvimento das atividades turísticas. O 

intervencionismo do Brasil é considerado parcial.   

 O desenvolvimento harmônico das atividades turísticas se tornou um dos papéis mais 

importantes das políticas públicas aplicadas ao turismo. A harmonia do desenvolvimento 

situa-se no equilíbrio entre as vantagens e as desvantagens trazidas pelas atividades turísticas, 
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que requerem uma formulação e uma implementação cuidadosas das políticas públicas. Isso 

porque, alguns impactos ocorrem de imediato, mas impactos sociais e culturais, por exemplo, 

demoram mais tempo para se fazerem notar. Além disso, mudanças qualitativas são difíceis 

de mensurar, por serem sutis. Nessa perspectiva, “a política de turismo precisa ser flexível 

para reagir às mudanças em determinadas circunstâncias e reorganizar as prioridades 

conforme necessário” (LICKORISH; JENKINS, 2000, p. 227).  

 A política de turismo tem sido definida como “o conjunto de fatores condicionantes e 

de diretrizes básicas que expressam os caminhos para atingir os objetivos globais para o 

turismo do país”. Ela determina as prioridades da ação do Estado, facilita o planejamento dos 

empreendimentos e das atividades passíveis de apoio estatal (BENI, 2001, p. 101).   

Já Solha (2006, p. 89) entende como política “uma forma de gerenciamento de 

interesses diversos, em torno de um objetivo.” Por essa definição, a política pode ser 

dinâmica, flexível e se adequar aos interesses e características locais e de seu povo, tanto na 

etapa da formulação como na da implementação. 

A literatura apresenta as seguintes funções de uma política pública de turismo, 

inclusive para obter sucesso, conforme descreve Solha (2006, p. 23), reconhecendo que nem 

sempre se chega a um consenso quanto ao melhor caminho a seguir nesse sentido: 

- definir os termos em que as operações turísticas devem funcionar, determinando o 

produto, a imagem e o tipo de turista desejado; 

- facilitar a discussão e o consenso sobre os objetivos a serem atingidos; 

- proteger os interesses da sociedade; 

- permitir interfaces com outros setores; 

- determinação dos tipos e níveis de taxação; 

- estabelecimento das estratégias de financiamento; 

- definição de diretrizes para a oferta de recursos humanos; 

- estabelecimento de prioridades de investimentos no sistema de transportes; 
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- estímulo ao desenvolvimento da tecnologia da informação; 

- encorajamento da participação da comunidade. 

 Necessita-se das políticas públicas como forma de garantir a tomada de decisões 

adequadas e atingir as metas estabelecidas para a região pelos governos. Por causa do 

processo de crescimento, em termos gerais, o setor vem recebendo mais atenção por parte dos 

públicos, os quais buscam fomentar políticas de regulamentação e incentivos à atividade 

turística (VIEIRA, 2011).  

Porém, conforme Solha (2006), nem todos os órgãos oficiais de turismo têm uma 

política formalizada, embora possam desenvolver o setor com base na estrutura criada e nas 

ações de diversas áreas voltadas para o turismo.  

 Mas os órgãos públicos não só devem ter uma política formalizada, como devem 

estabelecer uma conexão entre ela, planos e programas. Em relação ao turismo, Knupp et al. 

(2012) insistem que o poder público é responsável pelo desenvolvimento dessa atividade, e as 

respectivas ações deve fazer parte de um projeto nacional de desenvolvimento do turismo. Por 

sua vez, tal projeto deve se pautar em uma política de planejamento e subsidiar as diretrizes 

das políticas públicas de turismo, as quais devem ser traçadas sob a ótica da heterogeneidade 

regional do país, considerando as peculiaridades regionais. As políticas devem promover a 

articulação entre setores e localidades.   

 Sobre o planejamento do desenvolvimento do turismo, esses autores confirmam que 

ele deve ser elaborado pelo Estado nas três esferas de governo, de acordo com uma política 

pública “previamente elaborada e aprovada, ainda que seja necessária a adoção de diferentes 

estratégias e arranjos regionais para a consecução de aspirações comuns a uma política 

pública de turismo única” (KNUPP et al., 2012, p. 12). No entanto,  

Sucede frequentemente que o poder de planejamento com relação ao turismo seja 

delegado ao governo local, enquanto o braço executivo do governo é transferido a 

um órgão público ou semipúblico. Este planejamento tem sempre que envolver 

todos os interessados para que a decisão conjunta de planejamento possa, enfim, se 
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transformar em ações concretas de melhoria do produto turístico (BARBOSA; 

ZANOT, 2004, p. 2). 

            Solha (2004), no entanto, comenta que, no Brasil, só há preocupação de se criarem 

políticas para o setor do turismo quando se mostra sua importância econômica ou quando 

surgem transtornos. Fora isso, originalmente, as ações se caracterizam pela espontaneidade, 

com pouco ou sem controle sobre seu desenvolvimento, regendo-se só pelas leis de mercado.  

            Nessa direção, Vieira (2011, p. 21) afirma que a incorporação de políticas públicas de 

turismo às estratégias para o setor por parte do poder público só ocorrerá segundo a 

importância que o turismo tenha na política local. Essa autora ainda esclarece que “um dos 

maiores entraves à execução do planejamento do turismo está na ausência ou debilidade da 

gestão local, que permeia a ação de agentes públicos e privados.”  

 Historicamente, segundo Cruz (2002), no Brasil, a importância das políticas públicas de 

turismo foi desconsiderada pelos poderes públicos ao longo do tempo, cuja responsabilidade 

era justamente criar e implementar tais políticas. Essa situação mudou a partir da década de 

90, com a reestruturação da atividade turística no país e com a concomitante visão nova das 

políticas públicas.              

            Destaque-se que, anteriormente à década de 90, em 1966
1
, o Decreto-Lei nº 55 criou a 

Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), então vinculado ao Ministério da Indústria e 

do Comércio, a qual, em 1991, passou a ser denominada Instituto Brasileiro de Turismo.  

Concomitantemente, aquele Decreto criou o Conselho Nacional de Turismo (CNT) e definiu 

uma política nacional para o setor.  A partir daí, o turismo brasileiro começou a trilhar 

“muitos caminhos, ganhou profissionalismo e amadureceu”. O objetivo inicial da 

EMBRATUR era “promover o desenvolvimento, a normalização e a regulamentação da 

atividade turística no Brasil” (EMBRATUR, 2015, p. 1). 

                                                           
1 Antes dos anos 60, a atividade turística não recebia apoio substancial. Havia órgãos dispersos, como: Divisão 

de Turismo (1930), Comissão Brasileira de Turismo (1958) (HENZ et al., 2010).  
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Em 2003, com a criação do Ministério do Turismo, a EMBRATUR passou a cuidar 

exclusivamente da promoção e do apoio à comercialização dos produtos turísticos 

do Brasil no exterior. A partir de então, o Ministério do Turismo pôs em prática uma 

política pública baseada em um modelo de gestão descentralizado e orientado pelo 

pensamento estratégico (EMBRATUR, 2015, p. 1).  

 Baseando-se na noção de que as políticas de turismo têm relação direta com valores 

culturais e ideológicos, Solha (2006) analisou o turismo em nível mundial e destacou três 

fases das políticas públicas:  

            - de 1950 a 1970, houve uma expansão do turismo de massa, sendo comuns políticas 

de fomento com o objetivo maior de aumentar o fluxo de visitantes; 

           - de 1970 a 1985, as políticas voltaram-se para o turismo como um agente de 

desenvolvimento e houve um crescente envolvimento do governo no fornecimento de 

infraestrutura; 

           - de 1985 à atualidade, desenvolveu-se uma preocupação com questões ambientais e 

com o aumento da competitividade, passando-se a estimular um posicionamento responsável 

do setor. O Estado passou a interferir menos. 

            Henz et al. (2000), com base nessa divisão de Solha, concluíram que o Brasil não 

acompanhou o desenvolvimento da atividade turística mundial no mesmo nível. Esses autores 

dividiram o desenvolvimento do turismo brasileiro em períodos, conforme marcos que 

determinariam sua evolução (HENZ et al.,2000; MTUR, 2002, 2011; EMBRATUR, 2002): 

           - da década de 60 à de 90: criados a EMBRATUR e o CNT, o turismo foi enfocado 

como atividade produtiva com capacidade para atenuar os desníveis socioeconômicos 

regionais. Foram elaborados sistemas de incentivos financeiros e fiscais para essa atividade, e 

teve início a formulação das primeiras políticas públicas voltadas para o setor; 

          - década de 90: no contexto das mudanças políticas, foi iniciado um processo de 

valorização do turismo, com base na conclusão de que essa atividade poderia impulsionar o 

desenvolvimento do país. À vista disso, verificou-se a necessidade de investimentos 
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territoriais, em infraestrutura moderna para o turismo, construção de mais redes de transporte 

e organização do espaço. O governo federal, por meio da EMBRATUR, criou programas 

orientados ao desenvolvimento sustentável do turismo e à transformação e modernização do 

litoral nordestino, respectivamente: Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia 

Legal (PROECOTUR) e Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR-

NE). Esse visava, principalmente, à melhoria da infraestrutura para atender o turismo massificado 

e o internacional. Também foi criado Programa Nacional de Municipalização do Turismo 

(PNMT), cujos principais objetivos eram a descentralização das políticas públicas de turismo, 

seu planejamento, estímulo à participação, conscientização dos efeitos do turismo como 

gerador de emprego, entre outros; 

           - de 2000 a 2007: período de mais mudança no turismo, desde a criação do MTur em 

2003.  Sendo um órgão da administração direta, o MTur detém as condições requeridas para 

articular-se com outros Ministérios, com governos em todas as instâncias, com o Poder 

Legislativo e com a iniciativa privada. Ele tem atribuições para planejar e desenvolver 

políticas públicas, com o gerenciamento de orçamento próprio. Enquanto ao MTur compete a 

organização de todos os assuntos relativos ao turismo doméstico, à EMBRATUR dizem 

respeito as tarefas de promoção, de marketing e de apoio à comercialização, no exterior, dos 

produtos, dos serviços e dos destinos turísticos brasileiros. Ainda em 2003, foi criado o Plano 

Nacional de Turismo (PNT) para o quinquênio 2003/2007 e foi implementado o Programa de 

Regionalização Turística “Roteiros do Brasil”, com foco na descentralização política e na 

atribuição das respectivas responsabilidades, diferentes para os âmbitos estadual e municipal. 

O CNT e os Fóruns Estaduais foram reformulados para estabelecer uma ponte de 

comunicação direta entre eles, visando ao repasse das necessidades regionais e municipais. O 

Plano “Cores do Brasil” foi criado em 2005, para promover o turismo nacionalmente. Para o 
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quadriênio 2003-2006, foi lançado um método de política de turismo, o Plano de Marketing 

Internacional do Brasil, “Plano Aquarela”, para complementar as ações dos planos nacionais.   

 O PNMT serviu de base para a adoção de medidas associadas às políticas de turismo, 

como os planos nacionais PNT 2003/2007 e 2007/2010 (GALDINO; COSTA,2013). O PNT é 

atualizado de quatro em quatro anos. A versão 2003/2007 visou à expansão e ao 

fortalecimento do mercado interno, com especial ênfase na função social do turismo. A versão 

2007/2010 indicou, claramente, “a priorização de 65 destinos indutores do desenvolvimento 

turístico, para serem estruturados, através do recebimento de investimento técnico e 

financeiro.” A priorização implica também a avaliação permanente do desempenho desses 

destinos, por meio de uma medida confiável de aplicação para todo o território nacional.  Essa 

versão previu investimentos de infraestrutura para o turismo com benefícios do programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). A versão de 2011 a 2014 destacou a preparação para a 

Copa do Mundo de 2014, a criação de oportunidades de trabalho e de geração de renda, a 

ampliação do número de brasileiros em viagens nacionais e o aumento da competitividade dos 

destinos turísticos. A versão 2013 a 2016 preocupa-se com conceitos, como o de 

sustentabilidade, e com a participação de estados e municípios na formulação de políticas de 

turismo. Com foco nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, essa versão visa “sair da sexta 

para a terceira economia turística do planeta.” Para isso, um ponto fundamental é “aproveitar 

o legado de infraestrutura aeroportuária e de mobilidade urbana, dois fatores-chave para 

alavancar a competitividade do turismo no Brasil, seja como destino turístico internacional ou 

doméstico” (MTUR, 2003; MTUR, 2011; MTUR, 2013, p, 6). 

            Já o Plano Aquarela lançou metas para o quadriênio 2007-2010, centradas no 

compartilhamento das estratégias com o setor público estadual, na oferta, na demanda e 

outros. Esse Plano já lançou suas metas para 2020 (MTUR, 2002; 2007; 2011). 
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4.3.2 Agenda: construção e modelos 

           A construção de uma agenda de políticas é definida como o “processo pelo qual as 

demandas de vários grupos na população são transformadas em itens para os quais os agentes 

públicos prestam atenção seriamente” ou “é aquilo que se constitui em objeto da ação estatal”, 

segundo apresenta Marquezini (2008), citando Cob et al. (1979) e Villanueva (2000), 

respectivamente. Uma agenda de políticas é associada a uma agenda mais ampla na qual 

problemas e alternativas de solução merecem ou não a atenção do público e da sociedade.  

 Mas diante do volume e da complexidade de problemas que são apresentados aos 

formuladores de agenda, só alguns deles são considerados num dado momento. Esses vão 

compor a agenda decisional, que é um subconjunto da agenda de políticas. A agenda 

decisional inclui problemas prontos a receberem uma decisão ativa dos formuladores de 

políticas; esses problemas estão prestes a se tornar políticas públicas (CAPELLA, 2005). 

 A complexidade que envolve a construção de uma agenda de políticas exige 

compreender as estratégias a serem usadas na identificação do problema, debater e selecionar 

as alternativas e conhecer os atores envolvidos no processo. Tal exigência, por sua vez, 

necessita entender o percurso da ideia, o que implica uma análise das discussões sobre o 

assunto, os próprios discursos, as propostas, os projetos de lei e as respectivas audiências. 

Nesse contexto, também se insere a análise das mudanças no governo, da pressão dos grupos 

de interesse, da opinião pública e da mídia (PINTO, 2008). 

          Isso porque, embora seja “corrente” nas políticas públicas que o consenso ocorre por 

meio da difusão da ideia e da persuasão, na prática, o movimento é governado pela 

negociação. Há coalizões com concessões em troca do apoio político, e “a adesão ocorre não 

apenas porque alguém simplesmente foi persuadido, mas porque alguém receia que a não 

adesão resulte em exclusão de benefícios.” Esse acordo “facilita a colocação prioritária de um 

assunto na agenda governamental e aumenta a chance [...] da decisão” (PINTO, 2008, p. 15). 
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 Para Sousa (2006, p. 30), a pergunta sobre como os governos definem suas agendas 

gera três tipos de resposta: uma que focaliza os problemas - problemas entram na agenda 

quando se assume que algo deve ser feito em relação a eles. “O reconhecimento e a definição 

dos problemas afeta os resultados da agenda”; uma que focaliza a política propriamente dita - 

como a consciência coletiva sobre a necessidade de enfrentamento do problema é concebida. 

Isso pode ocorrer com o processo eleitoral e a mudança ou a ideologia dos partidos que 

governam e a consequente força ou fraqueza dos grupos de interesse. “Quando o ponto de 

partida da política pública é dado pela política, o consenso é construído mais por barganha do 

que por persuasão”. Já quando o ponto de partida da política pública é o problema a ser 

enfrentado, o processo é contrário, e a persuasão é que constrói o consenso; uma que focaliza 

os participantes - classificados como visíveis (políticos, mídia, partidos, grupos de pressão e 

outros) e invisíveis (acadêmicos e burocratas). De acordo com essa terceira resposta, “os 

participantes visíveis definem a agenda e os invisíveis, as alternativas.” 

A atuação de empreendedores políticos é fundamental para o processo de decisão, 

uma vez que eles investem recursos como tempo, energia, reputação e, algumas 

vezes, dinheiro num projeto em que acreditam obter um retorno futuro. Os 

incentivos capazes de mobilizar esses empreendedores[...] são: a) promoção de 

interesses pessoais; b) promoção de valores e interferência na formulação da política 

pública; e c) prazer de estar no poder, participando do jogo.A probabilidade de um 

assunto ou tema entrar para a agenda é muito mais elevada se as três correntes - 

problemas, propostas de política e processo político- estiverem conectadas. Por 

outro lado, ligações parciais dessas correntes podem dificultar a decisão de uma 

política (PINTO, 2008, p. 16). 

 Viana (1996) explica que Kingdom (1984) diferenciou três tipos de agenda: sistêmica 

ou não-governamental, que contempla uma lista de assuntos que constituem a preocupação do 

país há muito tempo; governamental, que contempla problemas merecedores da atenção do 

governo; de decisão, que apresenta os problemas a serem decididos. Um problema pode sair 

da agenda sistêmica para a governamental se houver crises, eventos dramáticos, influência de 

indicadores ou acumulação de experiências e de informações. A atenção do governo 

dependeria, então, dessas ocorrências. 
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 Por sua vez, Dieguez e Miranda (2012) se referem a duas teorias de formação de 

agenda de maior prestígio atualmente: a de Kingdon (1995) e de Baumgartner e Jones (1993). 

A teoria de Kingdon enfatiza dois principais fatores: a atuação do empreendedor público e a 

janela de oportunidades, dependendo essa da associação dos três fluxos incluídos no processo 

de inclusão de problemas na agenda de políticas: transformação de uma situação em problema 

público socialmente construído; influência da disputa pelo poder político na decisão agenda e 

apresentação de soluções plausíveis socialmente para o problema.  

 Capella (2005) se refere ao modelo Multiple Streams (múltiplas correntes) de Kingdon 

(2003), explicando que ele visa à resposta para a seguinte pergunta: “por que alguns 

problemas se tornam importantes para um governo?” Das etapas da formação da agenda, o 

modelo de Multiple Streams se detém nos dois primeiros processos, chamados estágios pré-

decisórios: inclusão do problema na agenda e especificação das alternativas. 

 Marchesini (2008, p.30) complementa esclarecendo que o modelo Multiple Streams 

“objetiva examinar os processos subjacentes ao reconhecimento de determinados problemas, 

como e quando eles passam a despertar a atenção dos líderes políticos e gestores de políticas 

públicas e quando passam a efetivamente ser incorporados à agenda governamental.” 

 Gottems e Pires (2013, p. 513) descrevem o seguinte:  

O fluxo das alternativas inclui o conjunto de ideias e propostas em disputa para 

ganhar aceitação na rede de políticas. Nesse processo nem todas as ideias recebem o 

mesmo tratamento – algumas permanecem intocadas, outras são combinadas a novas 

propostas e/ou desaparecem. Entre as alternativas que originam as políticas públicas 

é possível identificar alguns padrões, tais como: a confiabilidade técnica; a 

aceitabilidade e compatibilidade entre os valores vigentes na sociedade; e a 

capacidade de antecipar contingenciamentos futuros, como os orçamentários.  

 
               No fluxo político do modelo Multiple Streams, três pontos devem ser considerados: 

o clima nacional - caracterizado pelo compartilhamento dos problemas importantes para a 

sociedade. Configura um ambiente favorável para a formação da agenda política; forças 

políticas organizadas – são as pressões dos grupos, que levam a consensos ou a conflitos na 
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arena política; mudanças no governo - influenciam a agenda por meio de pessoas em posições 

estratégicas e da composição do legislativo. 

 Algumas das críticas ao modelo de Kingdon são: sua estrutura, a fluidez do modelo 

em relação à estrutura e à operacionalização e um elevado nível de abstração, entre outros 

(CAPELLA, 2005). 

            A teoria de Baumgartner e Jones propõe o modelo Punctuated Equilibrium (equilíbrio 

pontuado) que analisa períodos longos de estabilidade (quando há mudanças incrementais, 

lentas e lineares) interrompidos por mudanças rápidas na agenda. A interrupção se deve a 

feedbacks positivos dos problemas difundidos nas comunidades políticas. Para se 

compreender como os momentos se alternam, observa-se como o problema é definido. A 

diferença desse modelo é “a consideração do contexto institucional em que essa definição se 

desenvolve em função das estruturas de acesso ao processo decisório que podem favorecer 

determinadas visões em detrimento de outras” (DIEGUEZ; MIRANDA, 2012, p. 12).  

 A chave para compreensão dos períodos de estabilidade e de mudança é a forma como 

o problema é apresentado em um contexto institucional, o qual pode contribuir com algumas 

visões políticas em detrimento de outras (CAPELLA, 2005). Aliás, os críticos da teoria de 

Kingdon se referem justamente à ausência da dimensão institucional no modelo de sua teoria 

(DIEGUEZ; MIRANDA, 2012).  

            Para subsidiar a análise da forma como o problema é apresentado, Baumgartner e 

Jones criaram o conceito de policy images, as quais são definidas como ideias que dão 

sustentação aos arranjos institucionais, “permitindo o que o entendimento acerca da política 

seja comunicado de forma simples e direta entre os membros de uma comunidade, 

contribuindo para a disseminação das questões, processo fundamental para a mudança rápida 

e o acesso de uma questão ao macro-sistema.” Em outras palavras, isso significa que se uma 

imagem é amplamente aceita, mantém-se um monopólio. Já quando há divergências quanto 
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ao entendimento, os defensores da ideia centram-se em determinadas imagens, e seus 

oponentes concentram-se em um conjunto de imagens diferentes, podendo romper o 

monopólio. “As policy images são desenvolvidas com base em dois componentes: 

informações empíricas e apelos emotivos” (CAPELLA, 2005, p.26).  

 Os autores da teoria, numa comparação dos gastos com programas governamentais 

entre si, concluíram que, nas políticas públicas, a decisão é marcada pelo processamento 

desproporcional da informação. Na comparação, predominou a decisão caracterizada pelo 

incrementalismo, embora a análise da distribuição de sua freqüência com as taxas de variação 

de gasto tenham apresentado uma variação percentual dos gastos governamentais próxima a 

zero. Isso demonstra um distanciamento do comportamento esperado, com grande tendência 

para uma distribuição caracteristicamente marcada pela maior probabilidade de ter valores 

bem próximos à média e de ter valores extremos (PEDROSO, 2013).  

Os diversos estudos de caso desenvolvidos por Baumgartner e Jones corroboram a 

idéia de Kingdon de que soluções e problemas percorrem caminhos diferentes. Os 

autores mostram também que a focalização de um problema não garante que uma 

solução específica seja selecionada: a conexão entre soluções e problemas precisa 

ser assegurada por um policy entrepreneur (empreendedores de políticas) para que, 

desta forma, mudanças sejam produzidas na agenda. Neste processo, os autores 

chamam a atenção novamente para a importância da argumentação e da criação de 

um novo entendimento sobre uma questão: a formulação de políticas é fortemente 

influenciada não só pela alteração de definições das condições sociais às quais os 

sujeitos devem responder ao governo, mas também e ao mesmo tempo pelas 

alterações das definições sobre quais soluções seriam mais eficazes para um 

determinado problema público (CAPELLA, 2005, p. 27-28). 
 

             Capella (2005, p. 32-33) sintetiza as principais características dos modelos Multiple 

Streams, de Kigdon, e Punctuated Equilibrium Model, de Baumgartner e Jones (quadro 1). 
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Quadro 1: Comparação entre os modelos Multiple Streams e Punctuated Equilibrium  
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                      Fonte: Capella (2005, p. 31-32) 

 

        Sousa (2006, p. 31) cita outros modelos de construção de agenda: o Garbage can, de 

Cohen et al. (1972), segundo o qual as escolhas de políticas públicas são feitas “como se as 

alternativas estivessem em uma ‘lata de lixo’”; o modelo advocacy coalition (coalizão de 

defesa), de Sabatier e Jenkins-Smith (1993), que discorda da visão do ciclo da política e do 

modelo  garbage can, pela “escassa capacidade explicativa sobre por que mudanças ocorrem 

nas políticas públicas”; o modelo arenas sociais, segundo o qual a política pública é uma 

iniciativa dos empreendedores de políticas públicas, já que, para se transformar um evento em 

um problema, é necessária a persuasão. Há, ainda, modelos influenciados pelo novo 

gerencialismo público e por ajustes fiscais restritivos, que visam, precipuamente, à eficiência. 

4.3.2.1 Agenda de políticas no Ministério do Turismo 

 A partir de 2008, ano no qual foi realizado o “Estudo de competitividade dos 65 

destinos indutores do desenvolvimento regional”, foco desta pesquisa, até 2011, o MTur 

contou com a seguinte dotação orçamentária (tabela 1): 

                    Tabela 1: Dotação orçamentária para o período 2008-2011 

 
                     Fonte: Relatório CGU, 2011 

 

            Essa dotação teve um acréscimo em relação à anterior nos seguintes itens que, em 

linhas amplas, integram as propostas do PNT e da Política Nacional de Turismo (tabela 2): 
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Tabela 2: Demonstrativo da variação positiva da dotação e finalidades 

 

 
  Fonte: CGU (2011) 

 

 O MTur, no relatório “Turismo no Brasil 2011-2014”, explicita os principais pontos 

enfocados na agenda governamental para o período, na etapa de implementação, com 

destaque primordial para a Copa do Mundo de 2014 (MTUR, 2011, p, 137): 

• Fortalecer a gestão pública federal do Turismo, garantindo apoio ao Ministério 

do Turismo, assim como orçamento e quadro técnico adequado; 

• Fortalecer a Gestão Descentralizada do Turismo, assim como o Conselho 

Nacional de Turismo, o Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, 

os colegiados estaduais e municipais de Turismo, e as instâncias de governança 

macrorregionais e regionais; 

•Fortalecer a integração interministerial com interface no Turismo, por meio do 

Comitê Interministerial de Facilitação Turística, instituído pela Lei nº11.771/2008; 

• Dar mais operacionalidade e objetividade às reuniões do Conselho Nacional de 

Turismo,com o fortalecimento das Câmaras Temáticas e das Categorias de 

Atividade; 

•Instituir grupo estratégico para apoiar as articulações das ações governamentais 

relacionadas ao Turismo frente às demandas do setor; 

• Condicionar os repasses da verba descentralizada do MTur à elaboração de 

política estadual de Turismo, à existência de órgão oficial de Turismo, à 

organização dos colegiados e à destinação de orçamento estadual para o setor; 

• Aprimorar o modelo de governança das agências macrorregionais de Turismo, 

com o objetivo de melhorar a gestão e obter maiores recursos financeiros públicos 

e privados; 

• Criar um modelo público-privado de governança das ações propostas para a 

realização da Copa do Mundo de Futebol 2014;  

• Estimular o envolvimento e a adesão dos atores da iniciativa privada aos 

programas e ações desenvolvidas pelo Ministério do Turismo de fomento à 

atividade. 
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           Apesar do destaque para a Copa do Mundo e da manutenção da agenda, o MTur teve 

seu orçamento reduzido em 2014 em quase 50%. “A dotação autorizada para as ações do 

órgão passou de R$ 2,7 bilhões em 2013, para R$ 1,5 bilhão este ano, caracterizando retração 

de quase R$ 1,3 bilhão” (CONTAS ABERTAS, 2014, p. 1) Entre os itens do orçamento do 

Ministério, o turismo propriamente dito foi o que obteve maior redução (quadro 2).  

                    Quadro 2: Demonstrativo do orçamento de 2014 do MTur 
 

Ministério do Turismo 

Itens 2014        R$ 

Previdência de inativos e pensionistas da União 20.173.478,00 

Operações especiais: cumprimento de sentenças 636.814,00 

Operações especiais: serviços da dívida externa 870.963,00 

Promoção de direitos de crianças e adolescentes 2.243.000,00 

Turismo 1.306.128.979,00 

Programa de gestão e de manutenção do MTur 134.126.988,00 

Total 1.464.180.222,00 

                 Fonte: http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/7538 

         Os temas destacados na agenda no período 2011-2014, devido à Copa do Mundo, foram: 

estruturas de mobilidade urbana e arenas, cujos recursos foram divididos entre iniciativa 

privada e os governos federal, estadual e municipal (MTUR, 2011).  

          Em 2014, por ocasião da apresentação da agenda de políticas ao Conselho Nacional do 

Turismo (CNT), considerou-se que é “vital implementar uma política pública de turismo e 

longo prazo, que reúna os órgãos governamentais e a iniciativa privada e produza resultados 

que atendam às demandas do país e da sociedade. A agenda servirá de base para o novo ciclo 

do turismo brasileiro, que já começou”. Também foi destacado o desafio “da carência de 

infraestrutura nos destinos”, embora já se tenha avançado bastante (MTUR, 2015, p. 1).   
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           Os resultados do “Estudo de competitividade dos 65 destinos indutores do 

desenvolvimento regional”, objeto deste trabalho, são descritos e analisados a seguir, 

comparativa e principalmente no contexto dos recursos distribuídos aos destinos turísticos no 

período posterior à realização do referido trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

5 METODOLOGIA 

 

Delineamento da pesquisa 

 

          Com relação à finalidade, esta pesquisa é explicativa, pois busca verificar se o resultado 

do “Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Turísticos Indutores do Desenvolvimento 

Turístico Regional” influenciou a construção da agenda do MTur a partir de 2008. Para 

Vergara (1998), um estudo é explicativo quando sua finalidade é tornar algo inteligível; 

Richardson et al. (1999) esclarecem que pesquisas explicativas verificam ou analisam causas 

de fenômenos. No caso deste estudo, não há informações quanto à relação entre a construção 

da agenda do MTur após 2008 e os resultados do “Estudo dos 65 Destinos Turísticos 

Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional.”  

            Quanto aos meios, a pesquisa é documental, porque foram consultados documentos a 

fim de se alcançar o objetivo do trabalho. É, ainda, uma pesquisa bibliográfica, porque foram 

consultadas publicações que tratam de assuntos relacionados ao tema do estudo. Vergara 

(1998) define, respectivamente: é pesquisa documental quando as fontes de informação são 

representadas por documento, pessoas e outros registros; é bibliográfica quando o estudo 

sistematizado foi feito com material bibliográfico disponível ao público. 

             A abordagem do tema é qualitativa, porque visa-se verificar  a qualidade da relação 

entre os resultados do “Estudo dos 65 destinos” e a construção da agenda do MTur. Tem um 

traço quantitativo, porque os recursos despendidos pelo MTur nesse sentido vão poder 

confirmar ou não a qualidade do que se busca verificar. Segundo Diehl (2004), a abordagem 

qualitativa permite descrever a complexidade do objeto investigado, classificar seus 

processos, compreender as variáveis envolvidas e contribuir para mudanças no processo. A 

abordagem quantitativa enfoca números, tanto na coleta quanto no tratamento das 

informações, buscando resultados que possibilitem identificar distorções na interpretação.  
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Objeto do estudo 

 

 

           O foco da pesquisa é o “Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Turísticos 

Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional” de 2008, realizado pelo MTur em parceria 

com a FGV e o SEBRAE, conforme já dito.   

 Esse Estudo tem suas origens no PNT 2007/2010 que tem, entre suas metas, a 

estruturação de 15 destinos com padrão internacional de qualidade. Em seguida, em 2008, 

dentro do Programa de Regionalização do Turismo e na sequência dessa meta do PNT, 

contratou-se um estudo de avaliação da competitividade de 65 destinos indutores do turismo 

regional. O conceito de qualidade então utilizado pelo PNT foi substituído pelo de 

competitividade, tendo em vista a expansão internacional desse fenômeno para mensuração de 

desempenhos em várias áreas do mercado.  

 A seleção dos 65 destinos é resultado de uma primeira escolha de 87 destinos 

turísticos priorizados para obterem um padrão de qualidade internacional com recursos do 

MTur, os quais, por sua vez, foram selecionados entre 396 roteiros de 149 regiões turísticas 

do país. Dos 87, os 65 destinos constantes do “Estudo de Competitividade” foram escolhidos 

com base nos seguintes critérios: a) “todas as Unidades da Federação e suas capitais deveriam 

ser contempladas; b) cada Unidade da Federação deveria ter no mínimo um e no máximo 

cinco destinos indutores de desenvolvimento turístico regional.” Também foram consideradas 

avaliações e valorações de diversos estudos e pesquisas que orientam a ação ministerial, como 

os Planos de Marketing Turístico Internacional e Nacional e estudos e investigações sobre 

investimentos do governo federal e sobre as potencialidades e necessidades desses destinos. 

Os 65 destinos fazem parte de 59 regiões turísticas de todas as Unidades da Federação. 

Segundo a meta estabelecida no Estudo,  

Esses destinos devem ser trabalhados até 2010 para a obtenção do padrão de 

qualidade internacional, constituindo, assim, modelos de destinos indutores do 
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desenvolvimento turístico regional, sendo essa uma das metas do PNT 2007/ 

2010.[...] Pretende-se que, até o final de 2008, 15 desses destinos estejam 

estruturados e tenham alcançado o referido padrão de qualidade internacional, por 

meio da atuação do Ministério do Turismo e suas instituições parceiras, nos âmbitos 

nacional, estadual, regional e municipal. Os outros 50 destinos serão trabalhados de 

acordo com as metas do PNT 2007-2010, de forma participativa, descentralizada e 

sistêmica, estimulando a integração e a conseqüente organização e ampliação da 

oferta turística (FGV/MTUR/SEBRAE, 2008, p. 17, 18). 

             Os demais destinos, fora os 65 selecionados, continuam o processo de organização 

regional, segundo as diretrizes e módulos operacionais do Programa de Regionalização do 

Turismo, de modo a estarem fortalecidos para absorção dos impactos trazidos pelo 

desenvolvimento do turismo em seus territórios até 2010. 

 A competitividade dos 65 destinos turísticos indutores do desenvolvimento do turismo 

regional foi mensurada por meio de um indicador de competitividade composto de 13 pilares 

(descritos anteriormente). A pontuação obtida foi dividida em cinco escalas de zero a dez, 

com a seguinte classificação:  

O primeiro nível (0 a 20 pontos) refere-se ao intervalo em que os destinos 

apresentam deficiência em relação à determinada dimensão; o segundo nível (21 a 

40 pontos), apesar de expor uma situação mais favorável do que o anterior, ainda 

evidencia níveis inadequados para a competitividade de um destino em relação à 

dimensão; o terceiro nível (41 a 60 pontos) configura situação regularmente 

satisfatória; o quarto nível (61 a 80 pontos) revela a existência de condições 

adequadas para atividades turísticas, e é, neste trabalho, o padrão mínimo de 

qualidade para a dimensão analisada; e o quinto nível corresponde ao melhor 

posicionamento que um destino pode alcançar em uma dada dimensão (81 a 100 

pontos) (FGV/MTUR/SEBRAE, 2008, p. 65). (g.n.) 

           A média geral da competitividade do conjunto dos 65 destinos turísticos indutores do 

desenvolvimento do turismo regional foi de 59,3 nas capitais e 46,7 nas não capitais. A média 

geral do Brasil foi 52,0. 

Objetos de sondagem 

 

Na pesquisa documental, além do “Estudo de Competitividade dos 65 Destinos 

Turísticos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional” de 2008, foram analisadas as 

cinco versões posteriores, com a finalidade de identificar melhoria nas dimensões da 

competitividade nos destinos selecionados para esta pesquisa. Foram analisadas nos 
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documentos consultados: as ações consideradas prioritárias no “Estudo de Competitividade” 

de 2008 e o dos anos subseqüentes; as ações e prioridades estabelecidas nos PNT de 2003, 

2007, 2012; as ações referentes do MTur relativas às Leis de Diretrizes Orçamentárias 

(LDOs) e  à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2008 a 2014; as ações do MTur nos Planos 

Plurianuais (PPAs) de 2008 e 2011; convênios firmados entre o MTur e os municípios entre 

2008 e 2010; documento referencial Turismo no Brasil 2011-2014 e documentos diversos 

com registros de prioridades que comprovassem a relação entre a execução de 

ações/destinação de recursos, por parte do MTur - nas treze dimensões propostas pelo Estudo 

de Competitividade - , e a construção da agenda de políticas desse órgão.  

Procedimentos de coleta de dados  

            Os dados foram coletados pelo pesquisador no período de junho a agosto de 2015, 

visando identificar um tratamento governamental prioritário dispensado aos problemas 

detectados nos destinos incluídos no “Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Turísticos 

Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional” de 2008. Os dados foram coletados com 

base nas seguintes pontos norteadores:   

          - distribuição dos recursos pelo MTur para os 65 destinos prioritários e não prioritários;  

         - repasse de recursos para os destinos constantes do “Estudo de Competitividade dos 65 

Destinos Turísticos” antes e depois desse estudo;  

        - repasse de recursos aos 65 destinos conforme os pilares do “Estudo de Competitividade 

dos 65 Destinos Turísticos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional”.  

Tratamento dos dados 

         Os dados compilados nos diversos documentos citados foram, inicialmente, organizados 

cronologicamente e comparados em relação aos períodos antes e após o “Estudo de 



84 

Competitividade”. Foram associados às respectivas finalidades e destinos turísticos e 

relacionados aos 13 pilares que compõem o indicador de competitividade.  

 Por último, buscou-se associar os dados posteriores a 2008 a tratamento prioritários 

(inclusão na agenda) por parte do MTur, tendo em conta o objetivo do “Estudo de 

Competitividade” e verificar melhorias ocorridas nos destinos selecionados em comparação a 

2008. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os dados são apresentados de forma a contextualizar as ações do MTur do geral para o 

particular. A finalidade é desenvolver uma visão comparativa do tratamento geral dispensado 

por esse órgão aos destinos turísticos como um todo, aos 65 selecionados no “Estudo de 

Competitividade dos 65 Destinos Turísticos Indutores do Desenvolvimento Turístico 

Regional” e, por último, aos cinco destacados nesta pesquisa em particular. Para tanto, 

respectivamente, os resultados foram divididos em: panorama contextual, panorama dos 65 

destinos e destinos selecionados e serão apresentados nesta ordem.   

a) Panorama contextual   

           Com base nos objetivos do “Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do 

Desenvolvimento do Turismo Regional” – “trabalhar os 65 destinos até 2010 para a obtenção 

do padrão de qualidade internacional, constituindo, assim, modelos de destinos indutores do 

desenvolvimento turístico regional [...]” ( FGV/ MTUR/ SEBRAE, 2008, p. 65) -, a primeira 

questão levantada foi verificar se os 65 destinos haviam tido um tratamento prioritário em 

relação ao demais, o que foi feito mediante o levantamento dos recursos direcionados aos 65 

destinos e aos demais. 

 Para correlacionar as ações governamentais (liberação de recursos) a políticas/ 

programas especiais de governo, foram analisados convênios e contratos de repasse – 

instrumentos que permitem a transferência de recursos voluntários entre o governo federal e 

os municípios - do MTur para os municípios nos dois anos anteriores e nos dois posteriores ao 

Estudo de 2008. 

 Na tabela 3, encontra-se o total dos recursos distribuídos aos destinos selecionados no 

“Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico 

Regional” e aos demais destinos turísticos nos dois biênios enfocados, bem como o número 
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de contratos e de convênios celebrados nesses períodos. O objetivo é comparar o tratamento 

prioritário dado aos 65 destinos, diante da finalidade do PNT. 

Tabela 3: Demonstrativo do volume de recursos distribuídos destinos turísticos 

Locais Volume R$ Volume R$ Var. Cont/Conv Cont/Conv  Var 

 2006/2007 2009/2010 % 2006/2007 2009/2010 % 

65 Destinos 565.919.248,30 766.424.260,30 35,43 571 639 11,91 

Outros 

Destinos 883.174.258,00 3.039.838.678,00 244,19 4229 8881 110,00 
 

    Fonte: Portal da Transparência (2015), adaptada pelo pesquisador 
 

  

         Os números dessa tabela apontam um dispêndio crescente de recursos distribuídos entre 

os outros destinos 296,6% superior ao dos 65 incluídos no “Estudo de Competitividade”. No 

período anterior (2006/2007), o volume de recursos dos outros destinos havia sido superior ao 

dos 65 em cerca de 56%. No número de convênios e de contratos de repasses firmados no 

período, o aumento 571 para 639 dos 65 destinos e de 4229 para 8881 dos outros configurou 

um crescimento de 11,91% e de 110% respectivamente. 

           Esse é um quadro inicial representativo de que, mesmo após os 65 destinos avaliados 

apresentarem problemas que interferiam em seu nível de competitividade, tornando-se, 

portanto, objeto de tratamento prioritário pelo MTur, esse tratamento diferencial não ocorreu. 

Ao contrário, a liberação de recursos no biênio posterior ao Estudo foi mais de cinco vezes 

superior à do biênio que o antecedeu. Trata-se de uma relação inversa entre o crescimento na 

distribuição de recursos pelo MTur e a meta do PNT de estruturação desses destinos. 

 No PNT, a meta era de que, até o final de 2008, 15 dos 65 destinos fossem 

estruturados e alcançassem o padrão de qualidade internacional, por meio da atuação do MTur 

e de suas instituições parceiras, nos âmbitos nacional, estadual, regional e municipal. Os 

outros 50 destinos seriam trabalhados de acordo com as metas do PNT 2007/2010, de forma 

participativa, descentralizada e sistêmica, estimulando a integração e a consequente 

organização e ampliação da oferta turística. Já o restante dos destinos turísticos do país 
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deveria continuar o processo de organização regional, de conformidade com as diretrizes e 

módulos operacionais do Programa de Regionalização do Turismo, para “estarem fortalecidos 

para absorver os impactos do desenvolvimento da atividade em seus territórios, até 2010” 

(FGV/ MTUR/ SEBRAE, 2008, p.18). 

 Com isso, tem-se um quadro geral do encaminhamento das atividades turísticas totais 

do país até 2010, destacados, nesse contexto, os 65 destinos objeto do “Estudo de 

Competitividade” e, dentro desses, 15 destinos que teriam sua estruturação programada para 

até o fim de 2008.  

b) Distribuição do montante de repasses entre os destinos turísticos do país 

           A título de exemplo da distribuição de recursos pelo MTur para todos os destinos 

turísticos, foi feito um recorte dos municípios que mais receberam recursos do MTur, com a 

intenção apenas de observar aspectos que pudessem, de alguma forma, caracterizar o  

observado na tabela 3.     

 Na tabela 4 a seguir, entre os cinco primeiros destinos, todos são capitais, sendo quatro 

de estados nordestinos. Entre os dez primeiros, só Olinda não é capital. Dos destinos 

prioritários não capitais, apenas 13 estão entre os que mais receberam recursos. Do universo 

total dos 65 envolvidos no Estudo, apenas 38 destinos aparecem na lista dos que mais 

receberam recursos. 

 Na tabela 4, observa-se que não há concentração de recursos em uma determinada 

região e não se identificou uma lógica na distribuição dos recursos. Embora as capitais, 

devido a sua relevância, estejam entre as que mais receberam recursos, quando se olha o 

universo dos 65 destinos, percebe-se que assim como na tabela 3, foram feitos mais 

investimentos em municípios cujos destinos turísticos não foram considerados prioritários no 

Estudo.  
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Tabela 4: Distribuição de recursos a todos os destinos 

 

Cidade UF Val Repassado - R$ Cidade UF Val Repassado - R$ 

São Paulo SP  501.622.617,00 Passagem Franca MA  14.729.712,00 

Fortaleza CE  417.736.829,00 Anápolis GO 14.682.709,00 

Aracaju SE 40.804.984,00 Caldas Novas GO 14.488.575,00 

Maceió AL 333.989.487,00 Jundiaí SP 13.824.000,00 

Salvador BA 328.226.942,00 Londrina PR 13.804.792,00 

Belo Horizonte MG 264.181.588,00 S.G do Amarante CE 13.739.046,00 

Rio de Janeiro RJ 260.541.885,00 Arco Verde PE 13.630.687,00 

Olinda PE 249.525.373,00 Brejo Santo CE 13.495.849,00 

Teresina PI 241.281.061,00 Mariana MG 13.441.292,00 

Natal RN 236.218.360,00 Imperatriz MA 13.422.850,00 

Recife PE 232.325.511,00 Floriano PI 13.018.600,00 

Goiânia GO 203.284.854,00 Campinas SP 12.895.990,00 

Campo Grande MS 178.886.406,00 Luziânia GO 12.799.700,00 

João Pessoa PB 178.365.186,00 Pres. Prudente SP 12.795.875,00 

Porto Alegre RS 175.168.471,00 Petrolina PE 12.732.200,00 

Manaus AM 151.748.424,00 Barreirinhas MA 12.653.150,00 

Cuiabá MT 140.036.034,00 Itaboraí RJ 12.606.000,00 

Florianópolis SC 128.350.020,00 Limoeiro PE 12.558.000,00 

Curitiba PR 117.212.072,00 Penedo AL 12.496.250,00 

Palmas  TO 110.926.856,00 Canindé CE 12.389.900,00 

São Luiz MA 108.178.776,00 Rolândia PR 12.165.000,00 

Boa Vista RR 96.014.956,00 Cascavel CE 12.148.169,00 

Belém PA 79.708.782,00 Lauro de Freitas BA 12.000.000,00 

Vitória ES 65.209.264,00 Timon MA 11.973.000,00 

Barra de S Miguel AL 54.849.543,00 Lapa PR 11.907.602,00 

Arapiraca AL 51.594.375,00 Itap da Serra SP 11.748.750,00 

Iguatu CE  46.823.486,00 Traipu AL 11.647.250,00 

Pirenópolis GO  45.871.724,00 Cruz do E Santo PB 11.620.000,00 

Campina Grande PB  43.388.037,00 Novo Oriente CE 11.470.661,00 

Gramado RS  43.101.430,00 Araquari SC 11.462.500,00 

Embu SP  42.298.250,00 Embu Guaçu SP 11.283.250,00 

Porto Velho RO  34.494.249,00 Paranaguá PR 11.160.980,00 

Porto Belo SC  32.949.839,00 Amontada CE 11.108.782,00 

Macapá AP  32.707.472,00 Itabaiana SE 11.031.875,00 

Cabo S Agostinho PE  32.262.500,00 Santa Cruz RN 10.943.446,00 

São João de Meriti RJ  31.860.410,00 N S Socorro SE 10.853.636,00 

Rio Branco AC  31.190.332,00 Formosa GO 10.823.528,00 

Caruaru PE  30.808.188,00 Ribeirão Pires SP 10.765.200,00 

São Vicente SP 30.214.189,00 Fer Vasconcelos SP 10.758.283,00 

Maracanaú CE 29.704.624,00 Bento Gonçalves RS 10.744.090,00 

Mata de São João BA 25.705.000,00 Carapicuíba SP 10.658.750,00 

Juazeiro CE 25.267.880,00 Umuarama PR 10.577.250,00 



89 

Fonte: Portal da Transparência (2015) 
 

Legenda: 65 Destinos; outros Destinos  

 

          A política do MTur, à época, estava traduzida no PNT 2003/2007 e no PNT 2007/2010. 

O PNT inclui o Programa de Regionalização do Turismo que tem, entre suas finalidades e 

metas, a “estruturação de roteiros turísticos intermunicipais nas regiões turísticas brasileiras, 

Osasco SP 24.790.911,00 Jardim da Serra  SC 10.510.500,00 

Votuporanga SP 23.996.379,00 Rio Claro SP 10.498.653,00 

Porto das Pedras AL  23.966.500,00 Barra do Garça MT 10.444.450,00 

Niterói RJ 23.693.884,00 Gravata PE 10.430.000,00 

Tauá CE  23.338.558,00 Ilhéus BA 10.273.058,00 

Garanhuns PE  22.849.925,00 Canela RS 9.887.787,00 

Itumbiara GO  21.563.400,00 Maratá RS 9.815.580,00 

Nova Lima MG  21.462.500,00 Rorainópolis RR 9.727.750,00 

Barretos SP  21.416.474,00 São Sebastião SP 9.669.522,00 

Parambu CE  21.338.206,00 Ji Paraná RO 9.522.500,00 

Jandaia do Sul PR  20.976.250,00 Corumbá MS 9.483.750,00 

Patos PB  20.627.790,00 Aquiraz CE 9.413.287,00 

Cambará do Sul RS  20.511.632,00 Ilha Bela SP 9.389.054,00 

Porto Seguro BA 20.435.337,00 Dom. Martins ES 9.348.125,00 

Bar Santo Antônio AL 19.975.000,00 Frei Paulo SE 9.303.238,00 

Ribeirão Preto SP 19.967.189,00 Carpina PE 9.282.500,00 

Foz do Iguaçu PR 19.363.805,00 Montes Claros MG 9.252.500,00 

São Bernardo SP 19.201.314,00 Dourados MS 9.165.003,00 

Quatro Barras PR 18.964.000,00 Conde PB 9.122.875,00 

Santarém PA 18.882.766,00 Pareci Novo RS 9.077.109,00 

Caucaia CE 18.684.250,00 Rio Quente GO 9.011.991,00 

Crato CE 18.619.993,00 Laguna SC 8.931.415,00 

Aparec de  Goiânia GO 18.136.250,00 São Bento PB 8.598.500,00 

Rondonópolis MT 18.011.000,00 Santa Rosa RS 8.580.875,00 

Miranda do Norte MA 16.941.000,00 Hortolândia SP 8.539.714,00 

Horizonte CE 16.887.888,00 Mucajaí RR 8.495.000,00 

Santa Maria RS 16.866.666,00 Jandira SP 8.251.000,00 

Coruripe AL 16.365.505,25 Caracaraí RR 8.172.350,00 

Itarema CE 16.175.290,00 S J do Rio Preto SP 8.150.000,00 

Barra do Corda MA 15.897.500,00 Lagarto SE 7.996.250,00 

Itapipoca CE 14.922.783,00 Araguaína TO 7.977.519,00 

Feira de Santana BA 14.912.250,00 Búzios RJ 7.882.835,00 

Guarujá SP 14.860.507,00 Borba AM 7.245.000,00 

Ouro Preto MG 14.754.187,00 Rio Preto AM 6.137.500,00 
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com base nos princípios da cooperação, integração e sustentabilidade ambiental, econômica, 

sociocultural e político-institucional”, com metas a serem atingidas até 2010 (FGV/MTUR/ 

SEBRAE, 2008, p. 17). Os objetivos desses programas deveriam responder pela finalidade da 

aplicação desses recursos nos respectivos destinos. 

c) Panorama dos 65 destinos indutores   

 Na tabela 5, encontra-se a pontuação atribuída a cada um dos 65 destinos turísticos no 

“Estudo de Competitividade” de 2008.  O índice geral resume a pontuação de cada uma das 

três dimensões avaliadas pelo Estudo - modelo de regulação, ambiente de negócios e 

infraestrutura e recursos humanos, naturais e culturais – as quais, por sua vez, englobam 13 

dimensões constitutivas do indicador de competitividade: políticas públicas e 

regulamentações; legislação ambiental; segurança; saúde e higiene; priorização do setor de 

turismo; infraestrutura aérea; infraestrutura de transporte terrestre; infraestrutura de turismo; 

infraestrutura de comunicação; preços no setor de turismo; recursos humanos; percepção 

nacional sobre o turismo e recursos naturais e culturais.  

 Esse indicador foi especialmente construído pelos consultores representantes do MTur, 

FGV e SEBRAE, órgãos parceiros realizadores da pesquisa. Sobre a metodologia do Estudo, 

foi utilizada a metodologia da pontuação, a qual permitiria identificar os pontos fortes e os 

pontos fracos de cada destino, bem como seu posicionamento relativo ante os demais. Esse 

quadro iria servir de “subsídio para o estabelecimento de políticas públicas de alocação de 

recursos para consolidação do processo de competitividade dos destinos em questão” 

(FGV/MTur/ SEBRAE, 2008, p. 31).  
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Tabela 5: Pontuação dos destinos turísticos segundo Estudo de Competitividade   

2008 Tipo 
Índice 

Geral 
2008 Tipo Índice Geral 

Alto Paraíso de Goiás Não Capital 41,4 Maceió Capital 55,9 

Angra dos Reis Não Capital 56 Manaus Capital 63,8 

Aracaju Capital 52,4 Maragogi Não Capital 44 

Aracati Não Capital 39,7 Maraú Não Capital 41,4 

Armação dos Búzios Não Capital 46,2 Mata de São João Não Capital 44,7 

Balneário Camboriú Não Capital 63,4 Mateiros Não Capital 29,3 

Barcelos Não Capital 34,9 Natal Capital 59,2 

Barreirinhas Não Capital 40,1 Nova Olinda Não Capital 31,6 

Belém Capital 63,7 Ouro Preto Não Capital 62,6 

Belo Horizonte Capital 69 Palmas Capital 47,2 

Bento Gonçalves Não Capital 59,3 Paranaguá Não Capital 54 

Boa Vista Capital 52 Paraty Não Capital 44,6 

Bonito Não Capital 44,5 Parintins Não Capital 45,4 

Brasília Capital 65,7 Parnaíba Não Capital 41,2 

Cáceres Não Capital 48 Petrópolis Não Capital 56,7 

Caldas Novas Não Capital 49,9 Pirenópolis Não Capital 52,7 

Campo Grande Capital 50,8 Porto Alegre Capital 63,6 

Corumbá Não Capital 48 Porto Seguro Não Capital 59,1 

Cuiabá Capital 59,2 Porto Velho Capital 42,8 

Curitiba Capital 66,2 Recife Capital 70,9 

Diamantina Não Capital 54,3 Rio Branco Capital 46,6 

Fernando de Noronha Não Capital 46,9 Rio de Janeiro Capital 69,7 

Florianópolis Capital 62,9 Salvador Capital 72,8 

Fortaleza Capital 60,6 Santarém Não Capital 49,6 

Foz do Iguaçu Não Capital 66,3 São Joaquim Não Capital 37,8 

Goiânia Capital 60,6 São Luís Capital 57,4 

Gramado Não Capital 55,2 São Paulo Capital 72 

Ilhabela Não Capital 52,3 S Raimundo Nonato Não Capital 34 

Ipojuca Não Capital 37,9 Teresina Capital 45,7 

Jijoca de Jericoacoara Não Capital 33,3 Tibau do Sul Não Capital 39,4 

João Pessoa Capital 67,7 Tiradentes Não Capital 45,3 

Lençóis Não Capital 49,9 Vitória Capital 61,4 

Macapá Capital 47,7 

   Brasil 
 

52,1 

   Capital 
 

59,5 

   Não Capital 
 

46,9 

    

Fonte: FGV/MTur/ SEBRAE  (2008)  
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          Por essa tabela, vê-se que os destinos turísticos com melhor pontuação relativa à 

competitividade, bem como os de menor pontuação, encontram-se distribuídos nas cinco 

regiões, entre capitais e não capitais e entre os vários tipos de atividade turística. A falta de 

concentração dessa pontuação (maior ou menor) em uma região ou em uma atividade turística 

específica significa que há deficiências generalizadas no desenvolvimento do turismo no 

Brasil, tanto nas capitais como nas não capitais. Não se trata, pois, de eficiências pontuais, 

típicas do lugar ou do desenvolvimento de uma atividade turística específica. 

  Tais deficiências podem ser relacionadas com as vantagens comparativas (recursos 

naturais: clima, paisagem, flora, fauna) ou com as vantagens competitivas (infraestrutura de 

turismo: hotéis, atrações, rede de transporte; festivais e eventos; qualidade de administração 

etc), citadas por Dwyer e Kim (2003), ou ainda com as duas juntas. 

            Como o resultado final apresentado na tabela é somatório da pontuação de cada pilar, 

não se pode, por exemplo, entender que metade da pontuação máxima (10) corresponda a uma 

vantagem e outra metade à outra. Até porque, cada pilar avaliado tinha um peso que levava 

em conta variáveis, dimensões e sua contribuição para o índice geral de competitividade 

(FGV/MTUR/SEBRAE, 2008), ou seja, cada pilar tinha um peso específico. 

 Crouch e Ritchie (1999) justificam que a competitividade dos destinos turísticos tem 

mais complicações que a avaliação desse fenômeno em outro setor da economia. Essas 

“complicações” são representadas por aspectos que os analistas utilizam na avaliação, 

conforme sua perspectiva sobre o que está sendo avaliado.  

 Além disso, conforme Vasconcelos e Cyrino (2000), as competências (ou pilares) têm 

importância relativa dentro da vantagem competitiva. É o que acontece, por exemplo, na 

abordagem da competitividade com base nas habilidades de construção e de reconfiguração 

de recursos para lidar melhor com o ambiente (capacidades) (JUSTA, 2008). 
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 Os destinos selecionados neste estudo (destacados em vermelho) encontram-se entre 

os de pontuação média e pontuação inferior, capitais e não capitais. Para tanto, considerou-se 

que destinos com esses níveis de pontuação mereceriam providências mais urgentes, a fim de 

melhorarem suas condições de competitividade até frente aos demais destinos abrangidos pelo 

Estudo.  

Os destinos selecionados referem-se a cada uma das regiões do país - foram 

selecionados cinco, um de cada região, pois o estudo se refere ao desenvolvimento turístico 

regional - e a tipos de turismo diferentes. A opção por esses destinos resultou do cruzamento 

entre os tipos de turismo, região e capital/não capital. 

             Abaixo, na tabela 6, pode-se comparar a destinação e o volume de recursos 

distribuídos pelo MTur nos biênios 2006/2007 (antes do Estudo) e no biênio 2009/2010 

(posterior ao Estudo) para os 65 destinos envolvidos no “Estudo de Competitividade”.  

 O ano de realização desse Estudo, 2008, não foi incluído, por ser considerado ponto de 

partida para esta pesquisa. Os dados anteriores ao Estudo são apresentados apenas para efeitos 

de comparação.   

 Na tabela 6, percebe-se que 37 destinos receberam mais recursos após o “Estudo de 

Competitividade”, enquanto 28 receberam menos. Se se considerar a quantidade de convênios 

e contratos de repasses, 32 destinos assinaram mais após o Estudo; 5 mantiveram o número, e 

28 assinaram menos convênios. Houve um total de 639 entre convênios e termos de parceria 

firmados em 2009/2010, contra 571, em 2006/2007, numa diferença de 68 projetos. 

 No total de recursos recebidos, houve um crescimento de 35,43%, totalizando R$ 

766.424.26039 no biênio 2009/2010, contra R$ 565.919.248,30 do biênio 2006/2007. 
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Tabela 6: Repasse de recursos aos 65 destinos antes e após o Estudo de Competitividade 
 

Cidade Vol  rec - R$ Vol rec - R$ Variação Conv/Parc Conv/Parc Var. 

  2006/2007 2009/2010 % 2006/2007 2009/2010 

 Alto Par Goiás 1.415.000,00  1.145.500,00 -19,05 4 8 4 

Angra dos Reis 400.000,00  4.090.000,00 922,50 2 3 1 

Aracaju  67.717.500,00  9.912.000,00 -85,36 9 6 -3 

Aracati 10.945.000,00  750.730,00 -93,14 6 4 -2 

Baln Camboriú 3.532.500,00  3.320.700,00 -6,00 2 3 1 

Barcelos 1,00  149.670,00 14966900,00 0 1 1 

Barreirinha 3.900.000,00  1,00 -100,00 1 0 -1 

Belém 12.151.905,00  11.306.034,00 -6,96 13 13 0 

Belo Horizonte 6.057.306,00  28.375.830,00 368,46 27 26 -1 

Bento Gonçalves 2.829.710,00  3.382.100,00 19,52 3 10 7 

Boa Vista 18.570.462,00  22.518.678,00 21,26 10 9 -1 

Bonito 2.610.596,00  41.415.692,62 1486,45 7 4 -3 

Brasilia 12.358.270,00  20.941.223,00 69,45 24 59 35 

Búzios 2.690.316,00  3.362.522,00 24,99 3 7 4 

Cáceres 5.023.375,00  946.000,00 -81,17 8 4 -4 

Caldas Novas 8.167.500,00  2.632.500,00 -67,77 8 5 -3 

Campo Grande 7.685.653,00  9.290.302,00 20,88 13 17 4 

Corumbá 5.198.750,00  200.000,00 -96,15 8 1 -7 

Cuiabá 2.331.700,00  17.618.727,00 655,62 7 11 4 

Curitiba 3.883.454,00  12.498.715,00 221,85 10 21 11 

Diamantina 175.500,00  100.000,00 -43,02 3 1 -2 

Fern de Noronha 95.040,00  1,00 -100,00 1 0 -1 

Florianópolis 1.780.999,00  12.991.883,00 629,47 9 6 -3 

Fortaleza 34.484.003,00  9.624.246,00 188,90 16 40 24 

Foz do Iguaçu 4.365.000,00  2.852.270,00 -34,66 4 6 2 

Goiânia 13.401.391,00 45.892.964,00 242,45 31 23 -8 

Gramado 5.024.731,00  7.433.550,00 47,94 14 18 4 

Ilha Bela 1.064.250,00  4.707.141,00 342,30 4 10 6 

Ipojuca 413.554,00  1,00 -100,00 1 0 -1 

Jij Jericoacoara 292.500,00  150.000,00 -48,72 1 1 0 

Joao Pessoa 33.270.460,04  35.699.957,79 7,30 13 17 4 

Lençóis 516.750,00  487.500,00 -5,66 3 3 0 

Macapá 200.000,00  1.318.500,00 559,25 2 3 1 

Maceió 5.383.500,00  46.231.311,93 758,76 14 13 -1 

Manaus 24.604.530,92  31.147.870,28 26,59 15 12 -3 

Maragogi 4.192.500,00  100.000,00 -97,61 2 1 -1 

Maraú 97.500,00  100.000,00 2,56 1 1 0 

Mata S João 560.000,00  23.430.000,00 4083,93 2 4 2 

Mateiros 1,00  195.000,00 19499900,00 0 1 1 

Natal 81.466.500,80  21.405.863,15 -73,72 18 7 -11 

Nova Olinda 763.000,00  782.200,00 2,52 4 2 -2 
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Fonte: Adaptado pelo pesquisador do Portal da Transparência (2015) 

* Vermelho, os cinco destinos selecionados para este trabalho; fundo amarelo, variações negativas no repasse. 

 

  Em alguns destinos, vê-se uma relação direta entre índices mais baixos de 

competitividade e aumento dos recursos após o Estudo (São Raimundo Nonato, Tibau do Sul 

e outros, tabelas 3 e 4), concomitantemente à relação inversa entre indicadores também mais 

baixos e variação negativa de recursos recebidos (Ipojuca, Aracati e outros).  

 Isso pode demonstrar que, quantitativamente, a liberação de recursos para mais ou 

para menos não atendeu a uma lógica de maior ou de menor necessidade demonstrada pela 

pontuação de competitividade no Estudo. Qualitativamente, a questão que fundamentou o 

PNT foi tornar os 65 destinos com melhores condições de competir. Logo, em princípio, 

todos estavam nas mesmas condições de recebimento de recursos por parte do MTur. Assim, 

Ouro Preto  5.689.760,00  1.475.000,00 -74,08 6 3 -3 

Palmas  10.521.007,07  4.510.481,00 -57,13 15 10 -5 

Paranaguá  3.995.980,00  1.221.250,00 -69,44 11 6 -5 

Parati  688.176,59  495.000,00 -28,07 3 2 -1 

Parintins  250.000,00  1.590.000,00 536,00 1 3 2 

Parnaíba  1.653.536,91  8.622.673,42 421,47 4 3 -1 

Petrópolis  682.500,00  820.754,00 20,26 1 4 3 

Pirenópolis  1.149.951,00  8.429.273,13 633,01 3 11 8 

Porto Alegre  1.700.595,46  9.535.471,00 460,71 6 21 15 

Porto Seguro  413.523,17  689.280,00 66,68 2 3 1 

Porto Velho  12.889.615,51  877.500,00 -93,19 15 2 -13 

Recife  6.420.009,65  11.503.418,28 79,18 19 26 7 

Rio Branco  6.722.216,22  1.005.790,00 -85,04 6 6 0 

Rio de Janeiro  15.444.698,97  61.452.292,84 297,89 47 28 -19 

Salvador  55.326.317,80  54.121.426,52 -2,18 31 36 5 

Santarém  10.787.950,50  7.077.950,00 -34,39 11 8 -3 

São Joaquim  860.000,00  1.583.750,00 84,16 2 5 3 

São Luiz  4.396.125,00  2.763.212,96 -37,14 7 10 3 

São Paulo  11.837.513,77  14.601.068,00 23,35 27 29 2 

S Raim Nonato  270.000,00  20.100.000,00 7344,44 2 2 0 

Teresina  16.941.942,48  15.240.996,80 -10,04 5 18 13 

Tiradentes  1.832.500,00  789.944,00 -56,89 4 3 -1 

Tibau do Sul  1,00  693.069,85 69306885,00 0 3 3 

Vitória  5.824.621,44  8.717.477,82 49,67 20 16 -4 

Total 

 

565.919.248,30 

 

 766.424.260,39 

 

35,43 

 

571 

 

639 

 

68 
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esse entendimento representa que a finalidade do PNT não foi cumprida, pelo menos 

integralmente, pois segundo esse Plano,   

Pretende-se que, até o final de 2008, 15 desses destinos estejam estruturados e 

tenham alcançado o referido padrão de qualidade internacional, por meio da atuação 

do Ministério do Turismo e suas instituições parceiras, nos âmbitos nacional, 

estadual, regional e municipal. Os outros 50 destinos serão trabalhados de acordo 

com as metas do PNT 2007-2010, de forma participativa, descentralizada e 

sistêmica, estimulando a integração e a conseqüente organização e ampliação da 

oferta turística (FGV/MTUR/SEBRAE, 2008, p. 18).  

           Com relação aos 15 destinos, o PNT não fez referência a quais deles deveriam estar 

estruturados ainda em 2008. Assim, seria prematuro inferir que São Raimundo Nonato e 

Goiânia, pelo aumento dos recursos recebidos, pudessem estar entre eles. Isso porque não 

houve menção a características que associassem, pelo menos, o tipo de turismo praticado ou a 

pontuação do nível de competitividade à escolha daqueles 15. São Raimundo Nonato e 

Goiânia poderiam estar também entre os 50 que acompanhariam as metas do PNT 2007/2010. 

           Ao mesmo tempo, como não se identificou a criação de nenhum programa ou plano 

especial posteriormente ao “Estudo de Competitividade”, entende-se que a liberação de 

recursos para esses destinos estava atrelada ao PNT, tal como estão os destinos que não 

integram o grupo dos 65 (tabela 2).  

           Com isso, depreende-se que não houve tratamento diferenciado na política do MTur 

para os 65 destinos em relação aos demais, já que, pelos documentos pesquisados, os 

problemas detectados no Estudo não integraram nenhuma pauta especial, programa ou agenda 

de política do órgão.  

 Neste trabalho, considera-se política pública o sentido apresentado por Augusto 

(1989), ou seja, um conjunto de decisões articuladas do governo, realizadas por meio de ações 

programadas e encadeadas coerentemente, visando alcançar metas previamente estabelecidas. 

Acrescente-se a noção defendida por Rua (1994) de que uma política pública é constituída de 

programas com objetivos claramente definidos, com recursos precisamente estabelecidos. 
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 A constatação de que não houve tratamento diferenciado dos 65 destinos leva a dois 

entendimentos: primeiro, que o resultado do citado Estudo não foi considerado como deveria 

pelo MTur, órgão do governo detentor dos recursos para solução dos problemas. Isso 

confirma as palavras de Vieira (2011), no sentido de que a incorporação de políticas públicas 

às estratégias do setor por parte do poder público só vai acontecer quando o turismo adquirir 

(realmente) importância na política local. Segundo, que pode não ter havido um “trabalho” 

efetivo por parte dos atores ou agentes nesse sentido, para estabelecimento de convênios ou 

elaboração de contratos que viabilizassem a liberação de mais recursos. 

            Mesmo na hipótese de nenhum movimento em prol da priorização dos problemas 

detectados no Estudo ter ocorrido de forma sistemática e consistente, ou seja, de nenhum dos 

problemas dos 65 destinos ter sido “valorizado”, a ponto de merecer um programa mais 

específico mesmo dentro do PNT, de metas amplas, não se pode deixar de considerar a 

atuação de agentes nesse processo. Lembre-se que a liberação de recursos ocorre por meio de 

instrumentos como celebração de convênios e elaboração de contratos. Em outras palavras, a 

liberação de recursos ocorre sob provocação de agentes/atores.  

 São feitas algumas considerações para tentar elucidar a função de agentes ou atores 

nesse sentido: Souza (2006) afirma que o papel dos governos em políticas e programas não 

está reduzido nem foi empiricamente comprovado, como se comenta. Outros segmentos, afora 

os governos, se envolvem em programas ou políticas. É o caso dos grupos de interesse e dos 

movimentos sociais, que interferem no processo com maior ou menor influência, conforme as 

coalizões do governo.   

 Sobre o papel dos governos, Vieira (2011) lembra que há debilidade na gestão local e 

que isso pode impedir a execução de ações do turismo, desde seu planejamento. Arretche 

(2006) refere que há dificuldades em níveis estaduais e municipais na implementação de 

programas, como a baixa capacidade institucional e gerencial; há menos capacidade de 
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mobilização de recursos e o próprio limite de atuação. Costa (2002) afirma que a 

implementação de programas expõe a precariedade generalizada no processo, a começar pelas 

informações, definições dos problemas e outros. Teixeira (2002, p. 2) arremata com uma 

questão mais política, explicando que programas públicos ou políticas  

traduzem, no seu processo [...] formas de exercício do poder político, envolvendo a 

distribuição e redistribuição de poder, o papel do conflito social nos processos de 

decisão, a repartição de custos e benefícios sociais. Como o poder é uma relação 

social que envolve vários atores com projetos e interesses diferenciados e até 

contraditórios, há necessidade de mediações sociais e institucionais, para que se 

possa obter um mínimo de consenso e, assim, as políticas públicas possam ser 

legitimadas e obter eficácia 

 Sobre os grupos de interesse, Viana (1996) explica que eles são não-oficiais, 

representados por partidos políticos (interesses agregados), indivíduos simples com direito de 

serem ouvidos e os oficialls, com a obrigação de ouvir.  

              A liberação de recursos, que representa a solução dos problemas detectados ou etapa 

de implementação de programas, ainda está envolta em outras questões. Rua (1994) cita 

algumas pré-condições à implementação de programas, entre elas, a perfeita comunicação e 

coordenação entre os vários elementos envolvidos no programa. Também há dificuldades, 

como a falta de articulação institucional (LUSTOSA, 2006).  

         Como o quadro de liberação de recursos para os 65 destinos é amplo e não foram 

identificados programas ou políticas específicas relativas a ela (como dito), entende-se que 

cada caso (como os cinco destinos selecionados para esta pesquisa) deve ser visto em suas 

particularidades e dentro das premissas teóricas relativas ao assunto. 

d) Destinos selecionados: Goiânia, Ouro Preto, Rio Branco, São Joaquim e São 

Raimundo Nonato 

  

 Dos cinco destinos selecionados para esta pesquisa, dois tiveram significativa variação 

para menos na destinação de recursos– Rio Branco (- 85%) e Ouro Preto (-73,7%) – e três, 

variação positiva, com grande destaque para São Raimundo Nonato, cujo aumento dos valores 
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recebidos no biênio 2009/2010 foi 7.344% superior aos do biênio 2006/2007. Depois vem 

Goiânia, com uma variação para mais em 242% e São Joaquim, com a menor variação 

positiva, 84,1%. 

          Correlacionando o aumento dos recursos à pontuação do nível de competitividade 

obtido por tais destinos, São Raimundo Nonato obteve um dos menores índices de 

competitividade (34) entre os 65 destinos indutores e recebeu o maior percentual de recursos 

entre eles. Em uma relação inversa, Ouro Preto e Rio Branco obtiveram pontuação mediana 

(62,2 e 46,6, respectivamente), e os recursos recebidos no biênio posterior ao Estudo tiveram 

variação negativa num percentual expressivo (- 73,3% e -85%). São Joaquim também 

alcançou uma das menores pontuações (37,8), mas recebeu um aumento considerável de 

recursos posteriormente ao Estudo (84,1%). Goiânia teve uma pontuação pouco acima da 

média na competitividade (60,6) e um aumento significativo de recursos no biênio posterior 

ao Estudo (242%). Particularmente, a situação desses destinos é descrita a seguir (em ordem 

alfabética). 

Goiânia 

 Capital localizada na região Centro-Oeste, com pontuação de 60,6 no índice geral de 

competitividade segundo o Estudo de 2008. Esse indicador situa-se acima da média do Brasil 

de 52,1. Recebeu, no biênio posterior ao “Estudo de Competitividade”, R$ 45.892.964,00, 

representando uma variação positiva de 242,4% em relação aos recursos do biênio anterior. 

            A capital e seu entorno contam com vantagens comparativas - cerrado bem preservado 

em algumas regiões, grande número de parques verdes - e vantagens competitivas - como 

centros culturais, museus e parques. O turismo desenvolvido é o ecológico, o histórico, o 

cultural e, em grande escala, o turismo de negócios (PORTAL CIDADE GOIÂNIA, 2015). 

Esse último devido ao fato de o estado contar com o desenvolvimento do Arranjo Produtivo 

Local (APL) de confecção de moda (PLANO DE DESENVOLVIMENTO.., 2015). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque
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          Nos anos posteriores ao Estudo, 2008, Goiânia teve seus indicadores individuais de 

competitividade nas 13 dimensões de avaliação modificados da seguinte forma, em relação 

aos recursos recebidos (tabela 7):  

Tabela 7: Dimensões de avaliação Goiânia 

Goiânia 
Índ 

Geral 

Infra  

Geral 
Aces 

Serv e Eq 

Turísticos 
Atrat Tur 

Mark e promo 

 destino 
Pol Públ 

2008* 60,6 72,8 66,7 57,8 48,7 21,4 57,6 

2009 62,6 73,8 69,8 60,3 49,1 25,4 64,9 

2010 65,1 77,9 70,1 60,7 51,5 28,1 71,6 

2010-2008 4,5 
5,1 3,4 2,9 2,8 6,7 14 

RR(08 A 10)   38.577.447,94   61.666.140,00 8.218.858,51 1.359.996,94 591.980,00 

        

Goiânia 
Coop 

Region

al 

Monit 
Econ 

Local 
Capac empres Aspec Sociais 

Aspec 

Ambient 

Aspec 

Culturais 

2008 64,8 43,3 62 76,5 72,1 68,4 70,4 

2009 67,2 35,7 64,6 86,5 69,4 72,7 66,1 

2010 73,3 41,3 73 89,8 67,8 76,3 60,7 

2010-2008 8,5 -2 11 13,3 -4,3 7,9 -9,7 

RR(08-09-10)   2.080.100,00         783.000,00 

 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador 

* Ano de partida da comparação 

 Goiânia apresentou 23 projetos para o turismo no biênio pós Estudo e recebeu recursos 

para 7 das 13 dimensões que compuseram o indicador de competitividade do Estudo. Das 

dimensões que receberam recursos, monitoramento e aspectos culturais tiveram variação 

negativa no índice, sendo aspectos culturais o pilar com a maior queda, passando de 70,4 

pontos para 60,7. Das demais dimensões que receberam recursos, serviços e equipamentos, 

marketing, políticas públicas, atrativos turísticos e infraestrutura geral tiveram uma variação 

positiva no indicador. Políticas públicas foi a dimensão que teve a maior variação positiva de 

14 pontos, passando de 57,6 para 71,6. Das dimensões que não receberam recursos, 

capacidade empresarial teve a maior variação positiva, passando de 76,5 para 89,8 pontos e 
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aspectos sociais a maior queda, passando de 72,1 para 67,8. A dimensão serviços e 

equipamentos turísticos foi o que mais recebeu recursos, totalizando R$ 61.666.140,00. 

            Por esse resultado, depreende-se que o objetivo do PNT não se concretizou 

integralmente em Goiânia, haja vista a variação negativa dos indicadores monitoramento e 

aspectos culturais (que contaram com recursos), mesmo com o fator peso influenciando a 

avaliação de cada dimensão.  

 Esse resultado pode confirmar o que diz Souza (2006), no sentido de que os projetos 

(ou parte deles) podem encontrar formas de apoio e de rejeição e disputas diferentes em torno 

da decisão e, consequentemente, da execução. Por isso, os processos de implementação 

podem ser diferentes.  

Ouro Preto 

 

 

 Não capital, localizada na região Sudeste, com 62,6 pontos no índice geral de 

competitividade no Estudo de 2008. A variação do recebimento de recursos em relação ao 

biênio 2006/2007 foi negativa (- 74%).  

 Ouro Preto é patrimônio histórico e cultural da humanidade desde 1980 e possui o 

maior acervo arquitetônico do país. Rica em vantagens comparativas (montanhas, nascentes) e 

em vantagens competitivas (igrejas, museus, chafariz e outros pontos turísticos), seus 

principais tipos de turismo são o cultural, o histórico e o arquitetônico.  

 Nos anos posteriores ao Estudo, 2008, a cidade teve seus indicadores individuais de 

competitividade nas 13 dimensões de avaliação modificadas da seguinte forma, em relação 

aos recursos recebidos (tabela 8): 
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Tabela 8: Dimensões de avaliação Ouro Preto 

 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador 

 

 Ouro Preto apresentou 3 projetos no biênio e recebeu recursos para 2 das 13 

dimensões de competitividade do Estudo. Das duas, o acesso teve variação positiva de 10,6, 

passando de 51,1 para 61,7; a dimensão atrativos turísticos teve variação negativa de 0,3 

pontos, passando de 75,7 para 76,0. Das dimensõess que não receberam recursos, economia 

local teve a maior variação positiva, 14,1 pontos, e marketing apresentou a maior queda, 4,8 

pontos. Atrativos turísticos foi o que mais recursos recebeu, R$ 1.137.929,00. 

            Diante desses resultados, infere-se que a significativa variação negativa dos recursos 

em relação ao biênio anterior pode ter contribuído para a variação também negativa de 

indicadores, não se excluindo, desse entendimento, a referida afirmação de Souza (2006) de 

que pode haver rejeição e disputas nos processos de implementação de projetos. 

 Antes disso, porém, pode ter ocorrido (como em grande parte de outros dos 65 

também pode) a pouca, inadequada ou nenhuma atuação dos grupos de interesse, além de uma 

aparente pouca atuação dos governos estaduais e municipais (atores oficiais), já que Ouro 

Preto é patrimônio histórico e cultural da humanidade.   

Ouro Preto 
Índ 

Geral 

Infra 

Geral 
Aces 

Serv  

Eq Tur 

Atrat  

Tur 

Mark promo 

destino 
Pol Púb 

2008 62,6 59,2 51,1 45 75,7 75,8 66 

2009 64,3 64 57,8 45,4 74,8 71,8 67,8 

2010 67,2 60,5 61,7 47,8 76 71 65,4 

2010-2008 4,6 1,3 10,6 2,8 0,3 -4,8 -0,6 

RR(08-09-10)     975.000,00   1.137.929,00   
        

Ouro Preto 
Coop 

Regional 
Monit Ec Local 

Cap 

empres 

Aspec  

Soc 

Aspec  

Amb 

Aspec  

Cult 

2008 68,3 58 48 60,2 63,9 66,1 85,4 

2009 70,7 59,3 52 60,3 70,6 68,4 79,1 

2010 77,6 64,3 62,1 67,5 77 69,9 83,5 

2010-2008 9,3 6,3 14,1 7,3 13,1 3.8 -1,9 

RR(08-09-10        
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 Nesse sentido, Teixeira (2002, p. 2) lembra que sempre há incompatibilidade entre as 

intervenções e declarações de vontade e as ações implementadas, devendo-se considerar, 

ainda, as omissões e as “não-ações” como manifestações de políticas, por representarem 

orientações dos ocupantes de cargos políticos. 

Rio Branco 

 Capital do Acre, na região Norte, com 46,6 pontos no índice geral do Estudo de 2008, 

abaixo da média do Brasil de 52,1 pontos. Entre as vantagens comparativas da região está a 

sustentabilidade - “90% das florestas, rios e lagos do estado estão preservados e a área 

concentra a maior biodiversidade do planeta”-  e entre as competitivas, estão a arquitetura 

histórica e a cultura. Porém, não há tanta procura por turistas (DESTINOS, 2015).  

 A variação dos recursos recebidos no biênio pós Estudo foi expressivamente negativa 

(-85%) e sua aplicação foi nos seguintes pilares (tabela 9): 

Tabela 9: Dimensões de avaliação Rio Branco 

Rio Branco 
Índ 

Geral 

Infra  

Geral 
Aces 

Serv Equip 

Tur 
Atrat Tur 

Mark promo 

destino 
Pol Púb 

2008 46,6 63,5 57,2 36 45,6 15,4 50,1 

2009 49,3 59,2 62,1 41,6 46 20,5 53,9 

2010 52,9 61,7 66 48,5 48,2 20,5 50 

2010-2008 6,3 1,8 8,8 12,5 2,6 5,1 -0,1 

RR(08-09-10)   263.250,00   195.000,00 352.500,00 368.695,00 100.000,00 

        
Rio Branco 

Coop 

Region 
Monit 

Econ 

Local 

Capac 

empres 
Aspec Soc 

Aspec 

Ambien 

Aspec  

Cult 

2008 38,3 7,4 68,5 49,6 54,6 60,7 45,2 

2009 38,8 9,8 73,5 51,7 60,9 62,9 46,9 

2010 42,7 7,3 76,1 59,8 63,7 72,1 54,7 

2010-2008 4,4 -0,1 7,6 10,2 9,1 11,4 9,5 

RR(08-09-10)         356.970,00   100.000,00 

 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador 

 

 Rio Branco apresentou seis projetos no biênio e recebeu recursos para 7 das 13 

dimensões do Estudo. Dessas, serviços e equipamentos, atrativos turísticos marketing, 

aspectos sociais, infraestrutura e aspectos culturais tiveram variação positiva no indicador. A 



104 

dimensão serviços e equipamentos teve a maior variação positiva, passando de 36,0 para 48,5. 

A outra dimensão com recursos, políticas públicas, teve uma variação negativa. Políticas 

públicas passou de 50,1 para 50. Das dimensões que não receberam recursos, aspectos 

ambientais teve a maior variação positiva, passando de 60,7 para 72,1 e monitoramento foi a 

única queda, de 7,4 para 7,3. Marketing foi a que mais recebeu recursos, totalizando R$ 

368.695,00.  

           A variação negativa dos recursos recebidos (tal como em outros destinos analisados) 

pode ter contribuído para a não solução de todos os problemas detectados no Estudo. Dessa 

variação, infere-se uma pequena ou nenhuma atuação adequada dos atores envolvidos nas 

políticas de turismo. Pela importância do aspecto da sustentabilidade para o estado, entende-

se que o poder público - atores oficiais – seria um dos maiores responsáveis pelo 

desenvolvimento da atividade turística na região.  

 Knupp et al. (2012) se referem à elaboração de um projeto de turismo conjunto, 

pautado em uma política do setor, e a um planejamento estadual e local, subsidiado pelas 

diretrizes das políticas de turismo, adaptadas às peculiaridades regionais. As políticas devem 

promover a articulação entre setores e localidades e, com isso, o aumento do fluxo de turistas.   

 Para Dwyer e Kim (2003), as condições da demanda/fluxo de turistas (com três 

principais elementos: percepção, preferências e consciência) representam um dos pontos de 

um destino turístico competitivo. Rio Branco conta com pouca afluência de turistas.  

 Aliás, esse dado pode demonstrar o pouco/inadequado trabalho de marketing do 

turismo desenvolvido no local, embora o pilar marketing tenha sido o que mais recebeu 

recursos. 
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São Joaquim 

 Não capital localizada em Santa Catarina, região Sul, com 37,8 pontos no índice geral 

do Estudo de 2008, abaixo da média do Brasil de 52,1 pontos. Os recursos recebidos variaram 

positivamente em 84,1% em 2009/2010, em relação ao biênio anterior ao Estudo. 

 A cidade é considerada a mais fria do país. Tem o clima como principal vantagem 

comparativa. As festas temáticas e a agricultura são as vantagens competitivas mais 

destacadas. As principais atividades turísticas estão relacionadas com o turismo climático 

(outono climático), o cultural e o de negócios – a cidade é grande produtora de maçãs e de 

mel (PORTAL SÃO JOAQUIM, 2015).    

 Os recursos recebidos foram aplicados nas dimensões de competitividade apresentados 

na tabela 10: 

Tabela 10: Dimensões de avaliação de São Joaquim 

S Joaquim 
Índ  

Geral 

Infra  

Geral 
Aces 

Serv  

Equip Tur 

Atrat  

Tur 

Mark  promo 

destino 
Pol Púb 

2008 37,8 66,8 48,6 25,9 44,8 22,4 38,2 

2009 39,8 67,8 50,8 28,4 45,3 29,5 41 

2010 41,7 71,8 55,4 26,2 49,9 35 35,9 

2010-2008 3,9 5 6,8 0,3 5,1 12,6 -2,3 

RR(08-09-10)   360.750,00   682.500,00 1.281.498,83    

        
São Joaquim 

Coop 

Reg 
Monit 

Econ 

Local 

Capac 

empr 
Aspec Soc Aspec Amb Aspec Cult 

2008 25,4 3 59 24,7 48 26,4 37 

2009 28,1 5,9 58,9 33,9 40,7 30 35,3 

2010 43 7,5 61,5 27,2 42,2 26,4 39,6 

2010-2008 17,6 4,5 2,5 2,5 -5,8 0 2.6 

RR(08-09-10)        

Fonte: Elaborada pelo pesquisador 

 

          São Joaquim apresentou 5 projetos no biênio e recebeu recursos para 3 das 13 

dimensões indicativas de competitividade no Estudo de 2008. Das que receberam recurso, 

infraestrutura geral, serviços e equipamentos turísticos e atrativos turísticos apresentaram 
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variação positiva após o Estudo. A dimensão atrativos turísticos foi o que alcançou a maior 

variação positiva, passando de 44,8 para 49,9. Das dimensões que não receberam recursos, 

todas tiveram variação positiva, sendo cooperação regional o que obteve a maior variação 

positiva, passando de 25,4 para 43,0. A dimensão atrativos turísticos foi o que mais recebeu 

recursos, R$ 1.281.498,83. 

 Esses resultados, porém, apesar de positivos, possivelmente não foram suficientes para 

melhorar de forma significativa o indicador geral de sua competitividade (37,8), avaliado pelo 

Estudo em 2008. 

 Um destino turístico, para ser competitivo, depende de três pontos fundamentais: 

gerenciamento dos fatores relacionados a ele (atividades do setor público e do privado), 

condições da demanda (percepção, preferências e consciência) e condições situacionais 

(econômica, social, cultural, política, legal). Esses pontos podem ser comparados para 

qualificar e ampliar os aspectos que determinam a destinação turística (DWYER; KIM, 2003). 

           A situação de São Joaquim também pode indicar uma tímida atuação dos atores ou 

falta de um planejamento estratégico do turismo.   

São Raimundo Nonato  

 

 Não capital, situada no Piauí, estado da região Nordeste. Obteve 34,0 pontos no índice 

geral de competitividade no Estudo de 2008, bem abaixo da média do Brasil, 52,1 pontos. 

Como vantagens comparativas, uma das principais é o Parque Serra da Capivara, que abriga 

os mais antigos sítios arqueológicos das Américas, com figuras rupestres, os quais foram 

tombadas como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) (PORTAL SÃO RAIMUNDO, 2015). As 

vantagens competitivas estão em desenvolvimento. 
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 As principais atividades turísticas de São Raimundo Nonato são a arqueológica e o 

ecoturismo. A cidade teve um aumento de 7.344% nos recebimentos no biênio posterior ao 

Estudo de 2008, e os recursos recebidos permitiram alterar as seguintes dimensões de 

competitividade (tabela 11): 

Tabela 11: Dimensões de avaliação São Raimundo Nonato 

S Raimundo  

Nonato 

Índ 

 Geral 

Infra  

Geral 
Aces 

Serv  

Equip Tur 
Atrat Tur 

Mark 

promo 

destino 

Pol Púb 

2008 34 57,4 23,3 17,4 69,6 12 28,5 

2009 35,1 59 25,3 19,5 65,3 17,2 29,8 

2010 37,1 57,6 26,7 30,6 68,2 23,3 34,2 

2010-2008 3,1 0,2 3,4 13,2 -1,4 11,3 5,7 

RR(08-09-10) 
  

 

20.000.000.,00      
546.400,00   

        S Raimundo 

Nonato 

Coop 

Regional 
Monit 

Econ 

Local 

Capac 

empres 

Aspec 

Sociais 

Aspec 

Amb 
Aspec Cult 

2008 7,5 0 33,9 28 49,1 54,3 45,3 

2009 10 1,4 32,7 28,1 45,1 60,1 46,9 

2010 9,3 6,2 37 19,6 46,4 60,2 45,3 

2010-2008 1,8 6,2 3,1 -8,4 -2,7 5,9 0 

RR(08-09-10)        

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

  

           São Raimundo Nonato apresentou dois projetos no biênio posterior a 2008 e recebeu 

recursos para 2 das 13 dimensões de competitividade: infraestrutura e atrativo turístico. O 

indicador infraestrutura teve variação positiva, passando de 57,4 para57, 6 pontos e atrativo 

turístico teve variação negativa passando de 69,6 para 68,2. Das dimensões que não 

receberam recursos, serviço e equipamento turístico teve a maior variação positiva, passando 

de 17,4 para 30,6 pontos, e capacidade empresarial teve a maior queda, baixando de 28 pontos 

para 19,6. A dimensão que mais recebeu recursos foi infraestrutura geral, totalizando R$ 

20.000.000,00.  

 Pela significação do Parque Serra da Capivara para o país, para as Américas e para o 

mundo, ao abrigar mais de 1.000 sítios arqueológicos com desenhos rupestres, o empenho dos 
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governos nos três níveis poderia ser mais eficiente. Esses atores oficiais têm mais poder de 

decisão, embora, conforme Arretche (2006), nos destinos, haja deficiência na qualidade dos 

serviços prestados na realização de ações. 

 Para Jacobi (2000), há um déficit de participação de atores relevantes no processo dos 

programas ou políticas públicas. Segundo ele, no Brasil, tradições patrimonialistas, estatistas, 

centralizadoras e relações clientelistas, “meritocráticas e de interesse sociedade e Estado”, são 

características ainda observadas neste século. Embora esses pontos não sejam condicionantes 

da cultura política nem representem obstáculos à busca de novas formas de participação nas 

políticas, eles têm seu peso no processo, nem que seja sob forma de omissões ou da “não 

ação” de que fala Teixeira (2002). Ainda em termos políticos, em princípio, a burocracia seria 

politicamente neutra, “mas frequentemente age de acordo com interesses pessoais, ajudando 

ou dificultando as ações governamentais” (SEBRAE, 2008, p. 9). 

          A par dessa análise geral do contexto de atuação dos atores oficiais (governos) e de 

parte dos grupos de interesse (os políticos em especial), em São Raimundo, destaca-se a 

atuação de pessoas com capacidade de serem ouvidas e de oficialls, com obrigação de ouvir 

que integram o grupo de interesse ou atores não oficiais, como esclarece Viana (1996).  É o 

caso da historiadora e arqueóloga brasileira Niéde Guidon que há 23 anos reside na área e 

iniciou um projeto arqueológico, cujas vertentes incluem a criação do Parque Nacional Serra 

da Capivara, educação e criação de um museu (PORTAL SÃO RAIMUNDO, 2015). Esse 

projeto conta com recursos advindos de várias pastas do governo e pode ser responsável pelo 

aumento substancial dos recursos no biênio posterior ao Estudo de 2008.  

           No entanto, ainda parece distante uma elevação significativa do índice de 

competitividade desse destino, haja vista ainda a queda significativa no índice da dimensão 

capacidade empresarial. Em contraposição, houve o aumento representativo no indicador da 
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dimensão monitoramento, embora ainda muito distante da pontuação máxima estabelecida no 

“Estudo de Competitividade.” 

            Diante de condições como essa, questiona-se, entre outros aspectos, o estabelecimento 

dos objetivos do PNT de reestruturação dos destinos para médio prazo (dois anos posteriores 

ao Estudo). São Raimundo, por exemplo, pelo nível do indicador de suas dimensões, 

obviamente fora dos 15 que deveriam “estar prontos” até o final de 2008, teria, em princípio, 

um horizonte de longo prazo até alcançar as condições internacionais de competitividade 

previstas no Plano. Isso significa que a liberação de recursos num patamar 7.344% superior ao 

do biênio anterior ao Estudo não foi objeto de um planejamento “casado” entre objetivos, 

destinação de recursos e cumprimento de prazos, considerando também que, entre a liberação 

dos recursos e o efetivo início das ações, leva-se, por vezes, um tempo superior ao que foi 

estabelecido para a obtenção de resultados. 

 E aqui cabe novamente lembrar a deficiência na qualidade dos serviços prestados na 

implementação de projetos nos destinos, por sua menor capacidade administrativa 

(principalmente diante de um potencial como o de São Raimundo) e por sua atuação mais 

limitada em termos de poderes (ARRETCHE, 2006; COSTA, 2002).  

 Esse fato é um ponto que agrava e até compromete a implementação de ações. 

Arretche (2006) afirma que a superação das dificuldades encontradas em níveis estaduais e 

municipais na implementação de programas ou projetos públicos cabe ao governo federal, por 

meio de ações mais específicas que contribuam para a redução das desigualdades regionais.  
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7 CONCLUSÃO 

          O desenvolvimento do tema turismo e competitividade na perspectiva acadêmica 

trouxe, para além dos objetivos deste trabalho, a oportunidade de comprovar a complexidade 

do ambiente político das respectivas áreas envolvidas (como o ciclo das políticas públicas, em 

especial a construção da agenda e a implementação) e a complexidade de mensuração da 

competitividade com base em indicadores específicos. 

 O funcionamento do processo de implementação de políticas, projetos ou programas, 

todos equiparados quanto a esse fim, apesar das melhorias que já se observam ao longo do 

tempo - como a necessidade de seu controle e de avaliação –, ainda está muito distante de 

como deveria ocorrer.  

 Está claro, na análise dos documentos que o MTur elaborou, seu planejamento através 

dos Planos Nacionais publicados, muito especialmente o de 2007/2010, que estabelecia um 

recorte claro em 65 destinos que deveriam ser priorizados. Está claro, também, que a 

realização do Estudo de Competitividade dá sequência a essa política, com o índice de 

competitividade passando a funcionar como diagnóstico, apontando com clareza onde 

existiam fragilidades e que pilares deveriam receber mais recursos.  

 O índice de competitividade da forma como foi concebido é também um avaliador das 

políticas, pois o aumento desse índice nos destinos turísticos pode representar um acerto nos 

recursos investidos. Mas o êxito termina aqui e outros fatores, como já apontados, 

influenciam o ciclo de políticas públicas na fase de implementação, fazendo com que os 

objetivos e os resultados não estejam concatenados. 

 Ficou claro ainda, nos resultados, que após a publicação do Estudo, não houve um 

maior direcionamento de recursos para os destinos prioritários, assim como esses destinos não 

estão presentes majoritariamente entre os que mais receberam recursos.  
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 É evidente uma falta de lógica entre a aplicação dos recursos e a necessidade apontada 

no Estudo, assim como o volume de investimento feito e os resultados dos destinos. O 

exemplo disso ficou muito claro na análise do destino turístico São Raimundo Nonato, que 

recebeu um aumento substancial de recursos, mas, pelo nível dos indicadores atuais, ainda se 

encontra longe de alcançar condições de competitividade. 

 A complexidade da política permite supor que fatores outros não apontados 

objetivamente pelos indicadores tiveram mais influência na definição da utilização dos 

recursos. É notório que parte dos termos de parceria e convênios é oriunda de emendas 

parlamentares, com indicação de investimentos feitos por deputados ou influenciados por 

prefeitos e que não estão alinhados com as necessidades apontadas e que levariam ao aumento 

de competitividade dos destinos.  

 O MTur, por sua vez, não estabeleceu regras para utilização dos recursos que levassem 

mais investimento para os destinos priorizados e não levou em consideração o tempo entre a 

liberação dos recursos e o inicio imediato da ação. Muitos desses investimentos ficaram 

presos na burocracia atrasando ou mesmo inviabilizando sua liberação, como por exemplo, no 

caso de São Raimundo Nonato. No nível em que se encontravam as 13 dimensões de sua 

competitividade, avaliadas em 2008, dois anos para superar essa condição seriam 

insuficientes, independente do quantitativo de recursos distribuídos. O PNT foi publicado em 

2007 e estabeleceu para os 65 destinos um prazo até o final de 2010, para solução das 

questões relativas às dimensões do indicador, sem considerar, ao que parece, as peculiaridades 

individuais, a complexidade da política e a burocracia. Dos 65, 15 destinos deveriam ter sido 

reestruturados até o final de 2008.  

 Porém, esses destinos não foram selecionados ou indicados no documento do PNT. O 

caso de São Raimundo Nonato, por sinal, contribuiu para demonstrar possíveis falhas entre os 

resultados do Estudo e as ações do MTur.  
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            No que diz respeito ao objetivo deste trabalho em si - verificar se os resultados do 

“Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico”, dado 

o prazo estabelecido para solução dos problemas encontrados, influenciaram a agenda do 

Ministério do Turismo em termos de criação de vertentes específicas de programas para 

alcance das respectivas finalidades -, a conclusão é de que os problemas encontrados nas 13 

dimensões dos 65 destinos objeto do “Estudo de Competitividade” se mantiveram no mesmo 

patamar dos problemas gerais do país, ou seja, dentro da perspectiva ampla de ação do PNT 

2007/2010.  

 Em resumo, as ações de liberação de recursos pelo MTur para os 65 destinos turísticos 

não foram alinhadas nem ao objetivo temporal estabelecido no PNT para a estruturação de 

tais destinos, nem à indicação deles, de suas dimensões competitivas e das necessidades para 

a solução pelo “Estudo de Competitividade” de 2008. 

Implicações gerenciais e acadêmicas 

          Gerencialmente, os resultados desta pesquisa demonstram a necessidade de uma melhor 

concatenação entre os elementos definidores de projetos de execução pública e a realidade 

objeto dos projetos, sob pena de deixar pontos não muito claros do ponto de vista acadêmico. 

Limitações do estudo       

          A pesquisa teve como limitações a dificuldade de acesso a documentos que pudessem 

comprovar mais diretamente a relação entre a finalidade das ações do MTur  e  o 

cumprimento dos objetivos do “Estudo de Competitividade”, bem como o acesso a valores 

específicos anuais por destino, já que o Portal da Transparência, fonte da pesquisa de dados, 

apresenta valores acumulados. 
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Recomendações para trabalhos futuros      

          O tema é instigante e ainda de difícil solução, dadas as questões da cultura política que 

o envolvem e a forma como os programas e estudos relativos a problemas de ordem pública 

são tratados em nível de prioridade.  
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