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RESUMO 

 

 

De acordo com as estatísticas da Organização Mundial do Turismo, há um grande contingente 
de pessoas que viajam no mundo. Isso demonstra que a atividade turística está mais popular 
do que nas décadas de 1950 e 1960. Mais popular, o turismo está mais acessível a classes 
sociais de baixa renda, criando a atmosfera ideal para o progresso de um novo tipo de turismo: 
o turismo social. Todavia, o turismo social é uma prática tão comum nos países ricos, mas no 
Brasil, equivale a uma utopia. Deste modo, a parceria entre o governo e a iniciativa privada 
consta como fundamental para o seu desenvolvimento. A propósito, políticas públicas são 
necessárias a fim de viabilizar o fomento do turismo social. Porém, apenas no Governo Lula, 
formulou-se um programa para incentivá-lo, denominado Programa Vai Brasil. Contudo, este 
programa público não obteve bons resultados. A análise foi feita na cidade de Niterói e 
comprova que o Programa Vai Brasil não é do conhecimento da população niteroiense. 
Assim, 100 moradores foram entrevistados e três agências de viagens foram interrogadas. 
Verificou-se, portanto, que nenhum entrevistado consumiu produtos do Programa Vai Brasil e 
nenhuma agência de viagens vendeu pacote turístico algum através deste Programa. Então, o 
objetivo do trabalho compõe-se em mostrar a repercussão do Programa Vai Brasil em Niterói 
e identificar os motivos dos resultados negativos. 
 

Palavras-chave: Gestão pública. Iniciativa privada. Niterói. Políticas Públicas. Programa Vai 
Brasil. Turismo social.  
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ABSTRACT 

 

 

According statistics from World Tourism Organization, there are a lot of people traveling in 
the world. It demonstrates that the touring activity is more popular than in 1950’s and 1960’s. 
More popular, the tourism is more accessible to social classes with low income, creating the 
ideal atmosphere to the progress of new kind of tourism: the social tourism. However, the 
social tourism is a practice so common on the rich countries, but in Brazil, it's a dream. 
Therefore, the partnership between government and private enterprise consist as fundamental 
to their development. By the way, public politics are necessaries to take viable the 
development of the social tourism. But, only in Lula’s Government, was formulated a public 
program to stimulate this kind of tourism, with the name Program Vai Brasil. Nevertheless, 
this public program not obtained good results. The analysis was made in Niterói city and 
proves which the Program Vai Brasil isn't of acquaintance for local population. Thus, 100 
residents were interviewed and three travel agencies were questioned. It was checked, then, 
which nobody consumed products of Program Vai Brasil and none travel agency sold touristic 
package for this Program. So, the objective of work consist in to show the repercussion of 
Program Vai Brasil in Niterói and to identify the motives for negative results. 
 
Keywords: Public management. Private enterprise. Niterói. Public Politics. Program Vai 
Brasil. Social tourism.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Durante a graduação acadêmica como Bacharel em Turismo, ocorreu ao autor o 

questionamento sobre a importância do turismólogo na sociedade e sua contribuição para a 

melhoria da qualidade de vida às comunidades receptoras.  

De maneira simplificada, pode-se exemplificar os serviços prestados pelos 

profissionais da Medicina, assim como o trabalho dos bombeiros; dentre as funções tão 

diferenciadas, estas profissões têm, como um dos objetivos, prestar socorro e salvar vidas de 

pessoas acidentadas. 

Estabelecendo o mesmo raciocínio, compara-se a atuação de um policial com um 

desembargador de justiça; mesmo sendo ocupações distintas, o propósito é único: legitimar a 

segurança pública e contribuir para a ordem civil.  

Apenas para enfatizar a idéia explicitada anteriormente, o professor – uma das 

profissões mais nobres e pouco valorizadas no país – tem, em sua essência, transmitir 

conhecimentos para a população, contribuindo para a formação de futuros ou potenciais 

engenheiros, advogados, médicos e, acima de tudo, cidadãos. 

 Contudo, compreender o valor atribuído ao turismólogo no contexto social, tornou-se 

um desafio indecifrável, haja vista a equivocada relação da atividade turística com o 

clientelismo elitista de atribuições meramente capitalistas. Até porque, o turismo, geralmente, 

atende às classes sociais mais prestigiadas em termos financeiros, pois apresentaram renda 

suficiente para realizar viagens a lazer. 

Independente do curso de graduação pretendido, todo estudante universitário deve 

entender a importância de sua respectiva profissão para a sociedade, preservando valores 

éticos e prestigiando os membros das comunidades menos favorecidas.   
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Ao estudar o turismo como um fenômeno social, observa-se que é imprescindível para 

o ser humano conhecer novos lugares, independente da necessidade ou da motivação pessoal. 

Afinal, todo cidadão tem o direito ao lazer e o turismo é uma atividade de lazer.  

Entretanto, poucos indivíduos têm a oportunidade de desfrutar do turismo devido à 

realidade sócio-econômica vivenciada no Brasil. Assim, toda iniciativa que estimule o turismo 

destinado à população de baixa renda deve ser valorizada e, por conseguinte, repercutirá 

positivamente para a sociedade. 

Embora a atividade esteja em expansão econômica, tornando-se mais popular e 

acessível às massas, o turismo ainda encontra-se associado ao clientelismo elitista. Desta 

forma, o público mais carente financeiramente, quando realiza viagens a lazer, procura 

destinos próximos ao entorno de convívio. Outros, sequer viajam e encontram os atrativos da 

sua própria cidade como locais mais apropriados ao lazer. 

Neste cenário de política social será analisada a promoção do Programa Vai Brasil, 

como possível ferramenta ao fomento do turismo social. O programa corresponde a um dos 

projetos incentivados e caracterizados pela gestão do Governo Lula em direcionar recursos 

aos planos de ação social.  

Sem embargo, uma das pretensões deste trabalho não circunda em debater a debilidade 

administrativa da esfera federal, mas sim, discutir as ações promovidas pela Gestão Pública 

em prol do desenvolvimento do turismo social. 

Provavelmente esta seja, intrinsecamente, a importância do turismólogo que atua no 

poder público: incrementar ações que favoreçam o desenvolvimento do turismo social, 

contribuindo também para o sucesso rentável do setor privado, elemento indispensável para a 

atividade, além de incentivar o lazer e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Com 

a realização deste trabalho pretende-se, também, responder a pergunta que tanto assolava o 

autor durante a graduação: Qual a importância do turismólogo na sociedade? 

Em síntese, o Programa Vai Brasil consiste em um projeto do Ministério do Turismo 

em parceria com algumas associações de empresas privadas do setor, a fim de vender pacotes 

turísticos a preços reduzidos e parcelados em muitas prestações.  

Estes pacotes seriam comercializados durante a baixa temporada e baixa ocupação, ou 

seja, no período do ano em que muitas instituições privadas do setor turístico atravessam por 

dificuldades econômicas, devido, principalmente, à sazonalidade característica do próprio 

fenômeno turístico.  
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Assim, o Programa Vai Brasil contribuiria com as companhias do ramo turístico, pois 

tornar-se-ia uma ótima oportunidade para conquistar novos mercados e permanecer com os 

negócios rentáveis durante todos os meses do ano. 

Mesmo oferecendo tarifas mais baixas e outros benefícios, as empresas podem gerar 

lucratividade e fortalecer suas respectivas marcas frente ao consumidor. O programa também 

contribuiria com o Governo Federal, tendo em vista a política de inclusão social e o 

incremento do turismo doméstico. E para a população, constitui em uma excelente chance de 

conhecer muitas localidades do Brasil, a preços mais acessíveis. 

Em suma, o Programa Vai Brasil favoreceria, simultaneamente, ao destino receptor, às 

empresas credenciadas no programa, ao Governo e à população brasileira. Todavia, mesmo 

contendo uma boa proposta, o Programa Vai Brasil não conquistou resultados expressivos até 

o presente momento.  

Os números de vendas por intermédio do programa ainda se encontram reduzidos, 

demonstrando seu insucesso frente aos consumidores. Desta forma, uma indagação apresenta-

se inevitável: Como um projeto como o Vai Brasil, de apelo popular, não se concretizou em 

sucesso de público e venda?  

Baseado nesta pergunta, o presente trabalho almeja – em segundo plano – debater 

sobre os motivos do Programa Vai Brasil não ter se difundido e alcançado melhores 

resultados. A análise realizada no município de Niterói, estado do Rio de Janeiro, permite-se 

projetar algumas inferências e conceder certas deduções.  

No entanto, equivale a apenas uma amostra e não se verifica como uma realidade para 

todo o país. Significa que consiste em uma amostra dentro do município de Niterói, contanto, 

pode ter realidade distinta em outras cidades e regiões do Brasil. Neste sentido, o principal 

objetivo do trabalho se restringe em analisar a repercussão do Programa Vai Brasil no 

município de Niterói-RJ, examinando se a população local conhece o referido projeto do 

governo.  

Ou seja, com a finalidade de avaliar a repercussão do Programa Vai Brasil em Niterói 

discute-se assuntos secundários, porém altamente pertinentes ao entendimento do presente 

trabalho. Por exemplo, compreender as articulações do Governo Federal intencionada em 

estimular o turismo social e verificar o insucesso de vendas do Programa Vai Brasil no 

município fluminense. 

Para tanto, diagnosticou-se a opinião de alguns representantes das agências de viagens 

emissivas de Niterói, tendo em vista que estas empresas constituem nas entidades privadas no 

Programa Vai Brasil. Afinal, as agências responsabilizam-se em comercializar os pacotes 
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turísticos com os consumidores. Portanto, a participação das agências de viagens consta como 

fundamental para a efetivação do referenciado programa.  

Ademais, os moradores de Niterói também foram entrevistados, pois entende-se que 

os autóctones equivalem em potenciais consumidores para adquirir pacotes turísticos oriundos 

do Programa Vai Brasil. Desta forma, conhecendo ambas as opiniões, tanto da população 

quanto dos agentes de viagens, pode-se formular determinadas hipóteses e levantar certas 

suposições, presentes no decorrer deste trabalho. 

Todavia, a maior dificuldade defrontada neste trabalho destina-se à pesquisa de dados 

estatísticos atualizáveis. Mesmo não correspondendo a números muito atualizados, tais 

valores servem de prerrogativas inerentes à compreensão de determinados eventos como 

análise histórica de destinos turísticos mundiais e movimentação financeira derivada do 

número de viagens.  

Logo, os resultados estatísticos aqui apresentados servem apenas de comprovação a 

muitos dos conceitos difundidos nesta obra. Com certeza, quanto mais atualizáveis os dados 

estatísticos, melhor e mais precisos serão as premissas e demais observações. Entretanto, o 

fato dos valores estatísticos não serem tão atualizados, não compromete a qualidade do 

presente trabalho e as idéias expostas pelo autor. 

Desta maneira, a obra divide-se em cinco capítulos, incluindo a Introdução e o 

capítulo pertinente às Considerações Finais. Por conseguinte, cada capítulo encontra-se 

subdivido em seções e, outras tantas seções, dividem-se em mini-seções. Deste modo, no 

segundo capítulo intitulado Características e peculiaridades do turismo, o objetivo consiste 

em debater a multiplicidade do setor turístico.  

Ainda a respeito do segundo capítulo, a seção 2.1 denominada Panorama da atividade 

turística discute a evolução da atividade desde a década de 1950 até o ano de 2009. O enfoque 

nesta seção deflagra os modos de pesquisa internacional no campo do turismo, a fim de 

atribuírem dados estatísticos congruentes e fidedignos à realidade abordada.  

Ademais, debate sobre os principais países emissores e receptores de turistas, comenta 

sobre a movimentação financeira oriunda da atividade turística, avalia-se a importância do 

turismo na economia tanto em âmbito mundial quanto em âmbito nacional, e analisa os 

destinos turísticos do futuro, as tendências mercadológicas e os potenciais destinos turísticos 

que irão prosperar, mas até então, são desconhecidos no cenário turístico. 

A seção 2.2, A imagem elitista do turismo, constitui em uma seção antagônica à 

anterior, tendo em vista que a seção 2.1 referencia o aumento do número de turistas que 
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viajam pelo mundo, enquanto a seção 2.2 a contradiz, ao contestar esta evolução afirmando 

que o turismo ainda detém uma faceta de atividade elitista.  

Desta forma, a seção 2.2 evidencia três pressupostos para a formação ideológica e da 

imagem elitista do turismo. Os três pressupostos encontram-se divididos em mini-seções e 

compreendem a 2.2.1 Turismo: produto da sociedade do consumo, 2.2.2 A competitividade 

entre os lugares e 2.2.3 A “ pacotização”  do turismo. 

Ainda no segundo capítulo, na seção 2.3 intitulada Turismo para todos e as novas 

tendências mercadológicas contrapõe-se a seção 2.2, no sentido de apresentar as novas 

características do turismo, mais popular e acessível às classes sociais de baixa renda.  

Nesta seção, define-se turismo social, distingue-se turismo de massa e turismo social, 

comenta-se o favorável cenário para a formação deste segmento mercadológico e aborda-se a 

efetivação do turismo social em uma nação como o Brasil, cuja história encontra-se 

demarcada por injustiças e confrontos entre classes sociais. 

Já o terceiro capítulo, denominado Contexto político do turismo, delata as políticas 

públicas pautadas na área turística. Este capítulo contém duas seções e duas mini-seções, onde 

cada mini-seção completa sua respectiva seção. 

Assim, a seção 3.1 classificada Gestão compartilhada: uma alternativa para o 

desenvolvimento do turismo sinaliza a importância da integração do Estado com a iniciativa 

privada para o fomento do turismo social. No entanto, esta integração não se encontra 

harmoniosa em certas circunstâncias. 

Complementando a seção 3.1, a mini-seção 3.1.1 chamada de Retrospectiva histórica 

das políticas públicas de turismo sintetiza a trajetória das ações públicas direcionadas ao 

desenvolvimento do turismo nacional até o governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

Consecutivamente, a seção 3.2 intitulada O governo do Presidente Lula e o turismo 

associa todas as estratégias políticas adotadas pelo mesmo presidente com sua identidade 

carismática, fraterna e populista. Deste modo, a seção 3.2 aborda as contribuições do Governo 

Lula para o turismo, embora sua faceta populista possa ter interferido em algumas ações, 

inclusive no Plano Nacional de Turismo, formulado para 2007 a 2010. 

Por continuidade, a mini-seção 3.2.1 denominada Síntese do Plano Nacional de 

Turismo elaborado para o período de 2007 a 2010 equivale a um resumo do Plano, expondo 

as metas e objetivos do governo para incrementar o turismo brasileiro no referido espaço de 

tempo, como incluir a população brasileira à atividade turística por intermédio do Programa 

Vai Brasil. 
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E, o quarto capítulo refere-se ao próprio Programa Vai Brasil, averiguando sua 

repercussão no município de Niterói. Intitulado O programa Vai Brasil na cidade de Niterói, 

este capítulo segmenta-se em três seções. 

A seção 4.1 chamada de A essência do Programa Vai Brasil aborda, justamente, as 

pretensões deste projeto governamental e a contextualiza com outros fatores que contribuem 

para a popularização do fenômeno turístico. Já na seção 4.2 denominada Niterói, a Cidade 

Sorriso menciona o município fluminense por condizer a cidade com melhor perfil a abranger 

o Programa Vai Brasil. 

Por último, na seção 4.3 nomeada por Resultados dos objetivos expõe os números 

concomitantes as pesquisas de campo, proporcionando ao autor realizar algumas inferências, 

formular hipóteses e expor certas deduções consignados aos inexpressivos efeitos do 

Programa Vai Brasil na cidade de Niterói. 

 Portanto, esta Introdução apenas corresponde ao panorama da obra, no intuito de orientar o 

leitor. Espera-se que o trabalho agrade ao caro leitor, pois esta obra não consta como mero 

trabalho acadêmico, mas como prova de aprendizado nesta longa jornada estudantil. 
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2 CARACTERÍSTICAS E PECULIARIDADES DO TURISMO 

 

 

O interesse de muitas áreas científicas em estudar o turismo não se restringe aos 

exorbitantes números, valores, cifras e demais resultados quantificáveis procedentes do setor 

turístico. Na realidade, as diversas ciências demonstram empenho em examinar os efeitos 

sociais, ecológicos, econômicos, políticos e culturais, por exemplo, que a atividade 

proporciona. Até porque, o turismo interfere na vida das pessoas, altera a paisagem das 

localidades e influencia no comportamento dos homens:  

 

O turismo é hoje uma importante área de interesse acadêmico, governamental, 
industrial e público. [...] O turismo é importante não só por seu tamanho em termos 
de pessoas que viajam, número de empregados ou quanto dinheiro leva até um certo 
destino; mas devido ao enorme impacto que exerce na vida das pessoas e nos locais 
em que elas vivem, e devido à forma pela qual ele é significativamente influenciado 
pelo mundo que o rodeia. (HALL, 2004, p.17). 

 

De acordo com os estudos, o turismo gera renda e empregos, compreendendo assim, 

como agente influente na movimentação financeira da economia global. Fundamentado em 

números e dados estatísticos, pode-se avaliar a contribuição do turismo para o 

desenvolvimento dos lugares e suas respectivas populações envolvidas com o setor.  

Entretanto, os números pertinentes ao turismo não são as respostas para todas as 

perguntas alusivas à atividade, embora os dados estatísticos equivalham a uma imponente 

ferramenta para conceituar hipóteses e teorias. Portanto, não se deve desprezar qualquer 

número concernente à esfera turística. 

Desta maneira, os valores e cifras consignados ao turismo apresentam embasamentos 

concretos e resultados impressionantes. Para constatar a importância do turismo, deve-se 
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interpretar os números co-relacionados à atividade e analisar outras circunstâncias que 

também agregam atributos ao fenômeno chamado turismo. 

 

 

2.1 PANORAMA DA ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

 

Incontestável discutir sobre a evolução do turismo no decorrer dos últimos 50 anos, 

todavia torna-se imprescindível debater e avaliar o quanto esta atividade prosperou no 

referido intervalo de tempo. As estatísticas condizem com uma explanação adequada sobre o 

progresso do turismo, baseando-se em números procedentes da atividade. 

Os dados estatísticos são provenientes de pesquisas e demonstram quantitativamente a 

realidade do evento reportado. São mecanismos contributivos para análises metodológicas 

baseadas em critérios numéricos, cabíveis de verificação, comparação e medição dos 

resultados obtidos em uma amostra populacional decorrente de um intervalo periódico 

temporal restrito. 

Entretanto, as estatísticas não traduzem a significância de determinado evento. 

Equivale a uma importante ferramenta, contudo, corresponde ao pesquisador (ou ao indivíduo 

interessado pela pesquisa) interpretar a expressividade dos dados coletados. Por meio dos 

referidos dados, o pesquisador centra suas hipóteses e está devidamente instruído para 

estipular estimativas sobre o evento abordado. Barbosa e Milone (2004, p.2) sintetizam a 

definição de estatística como: 

 

[...] o ramo da matemática que estuda os modos de obtenção, coleta e organização de 
dados, bem como o processamento e análise de informações relevantes de maneira 
que possa concluir, deduzir ou predizer propriedades, eventos ou estados futuros. 

 

Os números estatísticos conduzem a relevantes inferências e não poderia ser diferente 

com uma das atividades econômicas mais rentáveis no mundo: o turismo. Esta afirmação não 

é uma mera suposição, expectativa ou crença relacionada ao sucesso da atividade no futuro. 

Muitos profissionais da área do turismo dedicam-se a coletar e analisar dados, uma vez que, 

segundo Coelho e Fernandes (2002, p.XVI-XVII): 

 

Ao movimentar bilhões de dólares internacionalmente e trilhões, incluindo o turismo 
doméstico, a atividade é, atualmente, um dos três produtos de ponta em termos de 
movimentação financeira no mundo. Os outros dois são petróleo e armas. 
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Observa-se o quanto valioso esta informação apresenta. Afinal, muitos produtos são 

derivados do petróleo como a gasolina, força-motriz da maioria dos veículos, inclusive, os 

automóveis. Quanto à indústria bélica, embora o contexto mundial Pós-Segunda Guerra seja 

pacífico, dificilmente confrontos entre nações fragmentadas e historicamente rivais cessarão 

imediatamente. 

Apenas como parâmetro comparativo, desde o fim da Segunda Grande Guerra, mais 

de 30 batalhas assolaram o mundo no intervalo um pouco superior a 64 anos de história 

(BRASIL ESCOLA, 2008), incluindo conflitos regionais, intercontinentais, de independência, 

religiosos e até mesmo ideológico conforme foi a Guerra Fria.  

Com relação a esta, mesmo não ocorrendo o embate físico entre as duas potências 

envolvidas na ocasião (Estados Unidos e a ex-União Soviética), ambas investiam seus 

recursos em armas nucleares como estratégia de intimidação ao oponente.  

Na realidade, mesmo com o fim deste duelo político-ideológico na década de 1990, o 

espírito da Guerra Fria permanece e muitos países continuam investindo maciçamente na 

ampliação dos arsenais de guerra, principalmente em virtude da própria segurança nacional 

caso ocorra um iminente impasse entre forças armadas de distintos países. 

Portanto, a posição do turismo no ranking das atividades econômicas mais rentáveis 

no mundo é, sobretudo, impressionante. Até porque, a probabilidade tanto da indústria bélica 

quanto da indústria petrolífera ser ultrapassadas por qualquer outra atividade econômica é 

remota. Tampouco desvaloriza o patamar conquistado pelo turismo, haja vista que a atividade 

está à frente de outras ramificações da economia, como a automobilística e de produtos 

alimentícios. 

Então, os gestores públicos, identificando a expressividade dos números produzidos 

pelo turismo, poderiam privilegiar uma conduta política de incentivo à atividade, como 

alternativa de geração de divisas. Ademais, atenta-se ao fato do turismo protagonizar 

alterações sociais, beneficiando a comunidade local seja relacionado a questões econômicas, 

seja relacionado às questões do bem-estar cívico, conforme Coelho e Fernandes (2002, p.100) 

relatam: 

 

A partir da decisão de priorizar o turismo, transformações sociais, amplamente 
benéficas, ocorrerão a curto, médio e longo prazos. Inúmeros são os exemplos de 
cidades, estados, regiões, e até mesmo países, que lograram êxito em suas políticas 
sociais em função do tratamento prioritário dado à atividade turística. Nos países 
mais desenvolvidos, o turismo é hoje uma das principais fontes de receitas e geração 
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de empregos. Países como Espanha, Itália, França e Inglaterra têm nessa atividade 
sua principal riqueza.  

 

Embora o turismo esteja inserido no setor terciário da economia (prestação de 

serviços), ele interage com outros setores, o primário e o secundário. Enquanto o setor 

primário destina-se, primordialmente, à agricultura, pecuária e extrativismo, o setor 

secundário refere-se à transformação da matéria-prima em produtos de consumo ou produtos 

manufaturados. Desta maneira, o turismo encontra-se intrinsecamente interligado aos outros 

dois setores da economia, a tal ponto que: 

 

O turismo gera um efeito multiplicador sobre a oferta e a produção de outros 
produtos de consumo, tanto pelo próprio setor econômico terciário – relações do 
turismo com o transporte ou com a atividade bancária ou de seguros -, como com 
outros setores: primário – os bens agrícolas para a elaboração de cardápios, etc. -, e 
secundário ou industrial – as câmaras frigoríficas ou elevadores para os hotéis, etc. 
Isso quer dizer que, graças ao turismo, há outros produtos de consumo que se 
beneficiam dele. (MONTEJANO, 2001, p.110-111). 

 

Portanto, os gestores públicos ao realizarem uma conduta política direcionada ao 

turismo, contribuirão para as demais atividades econômicas. Tendo em vista esta relação entre 

o turismo e as demais atividades, muitos empregos podem ser gerados direta ou indiretamente 

pelo turismo.  

As estimativas indicam que “ [...] até 2025, se tanto, o turismo estará respondendo por 

quatro em cada cinco empregos da chamada economia de serviços. E esta, por dois em cada 

três empregos na economia em geral” . (COELHO; FERNANDES, 2002, p.14). 

Para regiões que enfrentam dificuldades econômicas, o turismo é uma alternativa 

válida com o intuito de minimizar as diferenças sociais, pois contribui para geração de 

empregos e entrada de divisas. Neste caso, ao investir em turismo, muitas localidades 

poderiam prosperar financeiramente e, por conseguinte, ampliar ou desenvolver obras de 

infra-estrutura para melhoria da qualidade de vida da comunidade: 

 

Em termos econômicos o turismo pode gerar muitos benefícios, inclusive emprego e 
receita, e talvez melhorias na infra-estrutura como conseqüência do 
desenvolvimento do turismo. Em termos sociais, a atividade do turismo em regiões 
economicamente subdesenvolvidas pode oferecer meios de manter um nível de 
atividade econômica suficiente para evitar a migração de pessoas para as áreas mais 
desenvolvidas de um país. (JENKINS; LICKORISH, 2000, p.101). 

 

A migração representa um dos sintomas de insatisfação com as condições de vida em 

uma localidade. O migrante normalmente procura em outra cidade, região ou país melhores 
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oportunidades de trabalho e moradia, todavia outras circunstância também interferem no 

processo decisório de migração como questões religiosas, políticas, culturais e climáticas.  

Por isso, o turismo ao estimular a geração de empregos e obras de infra-estrutura 

urbana, inibe o descontentamento do potencial migrante em relação ao seu local de moradia e, 

consequentemente, contribui para a redução do deslocamento de pessoas para áreas mais 

desenvolvidas dentro e fora do país.  

Assim, torna-se essencial aos gestores públicos compreenderem as estatísticas 

referentes ao turismo devido, entre outros tantos motivos, aos efeitos multiplicadores que a 

atividade proporciona. Contudo, há muitas dificuldades em estabelecer um critério válido para 

mensurar a aplicabilidade do método de pesquisa, principalmente quanto aos dados do 

turismo internacional.  

A Organização Mundial de Turismo (OMT) responsabiliza-se em estabelecer um 

padrão de normalização, com a pretensão de realizar pesquisas de entrada e saída de turistas 

nas fronteiras mais longínquas do nosso planeta. No entanto, a confiabilidade dos dados 

coletados é discutível. Isso acontece devido a geração dos dados ser proveniente de entidades 

nacionais. Logo, cada país estabelece um critério metodológico singular, não correspondendo 

ao padrão recomendado pela OMT: 

 

[...] Se por um lado a OMT fornece orientações técnicas de como coletar essas 
estatísticas, em uma tentativa de obter dados internacionalmente uniformes e 
precisos, por outro ela continua dependente das respectivas entidades turísticas 
nacionais e dos departamentos de imigração ou estatística para a natureza e 
qualidade dos dados recebidos. Esses grupos coletam dados sobre viagens de 
diversas formas e para uma série de finalidades. Conseqüentemente, o tipo de 
informação e sua confiabilidade variam bastante de país para país. Por isso, os 
pesquisadores devem examinar cuidadosamente os dados publicados, sobretudo ao 
fazer comparações entre países. (PEARCE, 2003, p.84). 

 

No entanto, demonstra-se contraditório o fato das entidades nacionais basearem a 

pauta de políticas públicas do turismo em dados estatísticos voltados para o segmento, se as 

próprias estatísticas podem conter elevado grau de credibilidade duvidosa. 

Obviamente, não se trata do artifício de contestação à dignidade e moralidade das 

entidades nacionais em enunciar os dados, uma vez que há a possibilidade em convencionar, 

manipular e fraudar os números de acordo com seus respectivos interesses. Mas sim, 

compreender a dificuldade em estabelecer uma metodologia eficiente e que traduza a 

realidade dos dados. 

Um critério adotado em mensurar o fluxo de turistas correlaciona-se ao número de 

chegadas e saídas nos aeroportos. Todavia, verifica-se ineficaz a avaliação, pois exclui os 
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turistas que optam em viajar por outros meios de transporte, como automóvel particular e 

ônibus fretado. Por ouro lado, muitos dos viajantes que utilizam os serviços aeroportuários 

não são turistas. Refere-se a grupos sociais com motivações distintas, desde viajantes a 

negócios, excursionistas1 e, até mesmo, migrantes. 

Ademais, um único turista pode realizar um roteiro visitando cinco ou seis regiões no 

mesmo território nacional e utilizando o transporte aéreo para deslocar-se a cada região. 

Significa que este turista será contabilizado cinco ou seis vezes, pois em cada aeroporto 

freqüentado ele seria enumerado.  

Portanto, como este turista pretende visitar cinco ou seis regiões no mesmo país e em 

cada aeroporto freqüentado ele será contabilizado, totalizaria cinco ou seis vezes sua presença 

naquele território nacional. Para a análise estatística, encontra-se equivocado o critério de 

pesquisa e demonstra o quanto vulnerável apresenta-se a metodologia.  

Outro critério refere-se ao grau de ocupação nas unidades habitacionais dos hotéis e 

demais meios de hospedagem comerciais. Neste caso, Pearce (2003, p.85) comenta: 

 

Uma fonte comum de estatísticas de viagens internacionais é a que se baseia em 
dados oriundos do setor de acomodações. Em muitos países se exige que os 
visitantes internacionais preencham fichas de registros em hotéis e outros 
formulários de acomodação, que então são coletados e analisados. Surgem daí 
diversos problemas, dentre os quais está o de as fichas serem freqüentemente 
associadas com alguma forma de taxação, de modo que se pode esperar algum grau 
de subestimação. Ou então, visitantes passeando pelo país seriam registrados mais 
de uma vez, inflacionando os números. Já os visitantes hospedados em algum tipo 
de acomodação não comercial não teriam registro algum. 

 

Ambas as situações sintetizam a dificuldade em elaborar parâmetros eficientes para 

reproduzir o fluxo de turistas internacionais. A própria questão da geração de empregos fica 

comprometida em sua avaliação, sobretudo em economias debilitadas ou subdesenvolvidas. 

Primeiro com relação à sazonalidade2 desenfreada que a atividade proporciona, 

gerando postos de trabalhos apenas temporários. Segundo, pelo efeito multiplicador 

decorrente do turismo na economia, sua interferência e influência em outros setores, assim 

como a informalidade do mercado de trabalho. A esse respeito, Jenkins e Lickorish (2000, 

p.97) argumentam que: 

 

                                                 
1 De acordo com a OMT, o termo excursionista significa: “Um visitante que não pernoita num alojamento 
coletivo ou privado do país visitado.”  (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2001, p.41). 
2 Entende-se por sazonalidade “ [...] a conseqüência do acúmulo da demanda turística ou das correntes turísticas 
em determinado período do ano, produzindo-se em duas épocas ou etapas claramente definidas: a ‘estação’  ou 
alta temporada e ‘ fora de estação’  ou baixa temporada” . (MONTEJANO, 2001, p.63).   
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[...] Apesar desse bom banco de dados, ainda é difícil se fazer uma estimativa sobre 
o emprego no turismo, visto que o turismo é uma atividade que engloba vários 
setores. [...] Nos países em desenvolvimento, onde há um número maior de 
empregos em atividades informais, como em negócios de praia ou em trabalhos 
sazonais na agricultura, é difícil estimar o número de pessoas empregadas e, dentro 
desse total, definir o número de pessoas envolvidas em atividades do turismo. 

 

Para adicionar mais obstáculos às pesquisas, o próprio conceito de turismo é difuso, 

pois ao contrário de outras atividades econômicas, o turismo também constitui em um 

fenômeno social.  

Por conseguinte, ao ser considerado como fenômeno, o turismo traz verdadeiros 

impactos, tanto na localidade receptora quanto nas expectativas e experiências dos visitantes. 

Coelho e Fernandes (2002, p.18) evidenciam a importância do turismo no aspecto social em 

detrimento do lado comercial, ao afirmarem: 

 

[...] o turismo transcende o mundo dos negócios, que o turismo é muito mais do que 
os números que são apresentados para espelhar sua grandeza, que o turismo é um 
fenômeno social, mexe com o homem, com a vida de cada cidadão, quer na situação 
de turista, quer na condição de nativo, de habitante do núcleo receptor. 

 

Muitos autores ao estabelecerem uma definição ou um conceito sobre turismo, 

ressaltam o âmbito do fenômeno social e descartam o cunho econômico ofertado pela 

atividade ou, ocorre justamente o inverso; valorizam o aspecto econômico e menosprezam o 

parâmetro social. Como conseqüência, não há uma definição congruente, um conceito que 

reúna todos os elementos referentes ao setor. 

Atrelado a isso, dois conceitos antagônicos sobre turismo demonstram o quanto 

paradoxal esta área científica apresenta-se. Montejano (2001, p.1), por exemplo, define 

meramente “ [...] como a teoria e a prática de todas as atividades relacionadas com a atração, 

prestação de serviços e satisfação das necessidades do turista” .  

Enquanto Pearce (2003, p.25) considera o turismo “ [...] como o conjunto de relações e 

fenômenos originados com as viagens e estadas temporárias de pessoas que estão viajando, 

sobretudo a lazer ou com finalidades recreativas” . 

Ambos os conceitos apresentam-se corretos, todavia enfatizam aspectos diferentes. 

Montejano menciona a qualidade da prestação dos serviços por parte das empresas turísticas e 

o grau de atratividade por parte dos destinos turísticos em satisfazer o público-alvo, ou seja, o 

turista. Já Pearce, centrou seu pensamento nos deslocamentos, nas estadas temporárias e na 

motivação do lazer e descanso para caracterizar o viajante como turista. 
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Contudo, para fins estatísticos, a classificação da OMT será adotada no presente 

trabalho, pois como entidade máxima responsável pelo turismo internacional, suas indicações 

são referenciadas como oficiais. Desta forma, segundo a mesma entidade: 

 

O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e 
estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual3, por um período consecutivo 
inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras. (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DO TURISMO, 2001, p.38). 

 

 A partir do exposto acima, a coleta de informações pertinente ao turismo segue um 

pressuposto, um princípio base para a concretização da pesquisa. Embora não seja o propósito 

do presente trabalho, números e resultados referentes ao turismo serão debatidos, equivalendo 

mais a uma interpretação e análise dos dados do que simplesmente um levantamento de 

valores e cifras correspondente à atividade.  

Assim, ao comparar as chegadas internacionais (Anexo A - tabela 1) e receitas 

provenientes dessas chegadas (Anexo A - tabela 2), no intervalo temporal entre 1950 e 1996, 

nota-se, claramente, a evolução do turismo. Ao longo de 46 anos, o setor prosperou de 25 

milhões de turistas internacionais no ano de 1950 para 595 milhões no ano de 1996. Quanto à 

entrada de divisas, o turismo movimentou dois bilhões de dólares em 1950, enquanto em 1996 

esse valor alcançou a marca de 425 bilhões de dólares. 

Esses números significam um crescimento de 570 milhões de turistas internacionais no 

referido período e com relação à entrada financeira, a variação equivale a 423 bilhões de 

dólares. Com estes resultados, observa-se que o turismo tem mantido notáveis taxas de 

crescimento, correspondendo a uma das atividades econômicas que mais crescem no mundo, 

conforme fora anteriormente apontado. 

Baseando-se nestes dados, há a possibilidade de especular futuros valores para o 

turismo no curto prazo de tempo. Para 2020 (Anexo B - quadro 1), por exemplo, a estimativa 

é alcançar o patamar dos 1,6 bilhões de turistas internacionais, ultrapassando 

substancialmente o valor encontrado de 595 milhões em 1996. Já na questão da entrada de 

divisas, a expectativa corresponde à cifra de 2 trilhões de dólares em 2020 (Anexo B - quadro 

1), superando consideravelmente o valor equivalente ao ano de 1996. 

Entretanto, estes números refletem expectativas e estimativas. Como o turismo não é 

apenas uma atividade econômica, mas acima de tudo, um fenômeno social, compreende-se a 

volatilidade e fragilidade do segmento, muitas vezes em razão de matérias veiculadas em 

                                                 
3 Por entorno habitual de uma pessoa compreende-se “ [...] certa área que circunda sua residência mais todos 
aqueles lugares que visita freqüentemente” . (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2001, p.38). 
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determinados noticiários de jornais e revistas, os quais reportam acontecimentos trágicos e 

inesperados de repercussão internacional ou de elevada magnitude. 

O atentado terrorista ocorrido nos Estados Unidos, mais precisamente ao World Trade 

Center, datado em 11 de setembro de 2001, causou medo e tensão a muitos cidadãos 

estadunidenses e comoveu a população mundial. Liderada por Osama Bin Laden, a célula 

terrorista Al-Qaeda assumiu o atentado suicida premeditado, ao seqüestrar aviões da 

companhia United Airlines4, a fim de chocar com as torres gêmeas do World Trade Center, o 

centro financeiro de Manhattan, distrito de Nova Iorque.  

O World Trade Center compreendia em um complexo e ocupava 64.750 metros 

quadrados. Constituía em duas torres, contendo 110 andares cada. O conjunto abrigava 

escritórios de 400 empresas de 25 países e 50.000 pessoas trabalhavam nos edifícios. 

(WORLD ...2009). 

Os ataques foram atribuídos ao terrorista saudita, Osama Bin Laden. Fanático 

religioso, ele planejou e coordenou os atentados em honra, supostamente, de sua religião. 

Juntamente com a facção criminosa e terrorista fundamentalista, Al-Qaeda, este grupo já 

realizara atentados a civis, instituições comerciais e bases militares em outros países, com o 

pretexto de reduzir a influência não-islâmica em assuntos pertinentes ao islamismo. 

Não obstante, a demanda turística nos Estados Unidos sofreu severa redução devido a 

este fatídico episódio, pois muitos turistas estrangeiros optavam em viajar para outros destinos 

e poucos cogitavam visitar o território norte-americano.  

Da mesma forma, decaiu o interesse dos estadunidenses em visitar outros lugares, 

tanto em escala nacional quanto internacional, no período pós-atentado, pois a recordação da 

fatalidade persistia em assolar a população. Futema (2008) comenta as medidas adotadas 

pelos cidadãos nova-iorquinos para superar o trauma causado pelo atentado: 

 

O “cheiro”  dos atentados terroristas de 11 de setembro ainda está no ar, mas 
lentamente, Nova York volta a ser o destino de viagem de turistas do mundo inteiro. 
[...] Muito mais nacionalista e patriótica, Manhattan está repleta de bandeiras que 
lembram a todo instante o orgulho de ser norte-americano. Nas janelas, faixas com 
frases como “united we stand” 5 lembram aos visitantes que a cidade vai superar a 
tragédia de 11 de setembro com a participação de todos os nova-iorquinos. 

 

                                                 
4 Renomada companhia aérea estadunidense. Vítima do atentado de 11 de setembro, quando quatro de suas 
aeronaves foram seqüestradas por membros do Al-Qaeda. Duas destas aeronaves se chocaram com as torres 
gêmeas do World Trade Center, outra colidiu com o Pentágono (base militar das Forças Armadas dos Estados 
Unidos) e a quarta aeronave caiu na zona rural do estado da Pensilvânia, também localizada nos Estados Unidos.  
5 Expressão verbal em inglês, não contendo uma tradução específica para o idioma português, mas transmite a 
idéia de “unidos estamos” . 
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Em situações catastróficas aflora o sentimento patriota da população, assim como 

ocorreu com os nova-iorquinos devido ao ataque terrorista. A propósito, os Estados Unidos 

em conjunto com outras nações da Europa Ocidental integram o seleto grupo dos 20 maiores 

países receptores de turistas nos anos de 1950, 1970, 1985, 1991, 1996 (Anexo B - quadro 2) 

e dos 15 destinos mais visitados no ano 2000 (Anexo A - tabela 3). 

Esses países constituem-se destinos cosmopolitas, oferecendo ótima infra-estrutura 

hoteleira e de transportes, além de investirem com pujança no setor. Fruto do trabalho 

contínuo e planejado em longo prazo, Estados Unidos, Canadá, Itália, França, Áustria, 

Espanha, Alemanha, Reino Unido e México foram citados nos referidos rankings nos seis 

anos supracitados - 1950, 1970, 1985, 1991, 1996 e 2000. 

Portanto, duas observações tornam-se pertinentes: com exceção do México, todos os 

países mencionados possuem economias desenvolvidas e, demonstram o quanto o turismo é 

um fenômeno de fronteiras, ao verificar que muitos países são vizinhos ou situam-se 

próximos um dos outros (Canadá, Estados Unidos e México na América do Norte; Espanha, 

Itália, Áustria, França, Alemanha e Reino Unido na Europa). 

Quanto à movimentação financeira, o turismo alcançou a marca de 4,5 trilhões de 

dólares no ano de 1999, incluindo o turismo doméstico e internacional, e superando a 

estimativa da OMT, que havia estimado para o ano de 2020 de que o turismo alcançaria a 

marca de 2 trilhões de dólares, conforme fora mencionado anteriormente. A expressividade do 

resultado apresenta-se relevante, afinal ao comparar com o Produto Interno Bruto (PIB) de 

alguns países, verifica-se: 

 

Em termos globais, domésticos e internacionais, os 4,5 trilhões de dólares 
movimentados pelo turismo em 1999 superou, por exemplo, o PIB do Japão (4,3 
trilhões de dólares), segundo do mundo. O Brasil, em nono, com 556 bilhões de 
dólares, precisaria multiplicar seu PIB em oito vezes para atingir aquele valor.  
(COELHO; FERNANDES, 2002, p.XVI). 

 

O PIB equivale a um indicador freqüentemente utilizado pelos profissionais de 

estatística a fim de mensurar o progresso econômico em determinado país, normalmente 

avaliado em um período não superior a um ano. Montejano (2001, p.106) define como “o 

valor da produção bruta total de bens e serviços de um país mais os rendimentos líquidos dos 

fatores produtivos de origem estrangeira durante um período determinado, geralmente um 

ano” .  

Observa-se, novamente, a importância econômica encontrada no turismo, ao comparar 

a movimentação financeira proporcionada pela atividade com o PIB de países importantes 
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como Japão e Brasil. No ano de 2000, novos destinos se destacaram no ranking dos 15 

maiores destinos receptores de turistas (Anexo A - tabela 3), principalmente China e 

Federação Russa, por alcançarem posições consideráveis. França e Estados Unidos 

mantiveram-se no topo ao lado da Espanha. 

Baseando-se nestes números, a OMT projetou para o ano de 2020, um ranking com os 

principais destinos no mundo (Anexo A - tabela 4), em que a China seria a nova líder e o 

Japão como segundo maior país emissor de turistas (Anexo A - tabela 5). Esta estimativa da 

OMT reflete as novas tendências mercadológicas, em que novos destinos estão surgindo em 

detrimento dos roteiros mais tradicionais, visto que: 

 

[...] Os turistas não estão mais viajando apenas para aqueles países que são destinos 
tradicionais; novos destinos também estão sendo representados nos mapas do 
turismo global. Na Ásia, o turismo intra-regional é especialmente importante, e 
novos destinos como Vietnã, Laos e Camboja estão surgindo nesse contexto. Na 
África, as mudanças políticas na África do Sul estimularam o turismo na região 
sudeste do continente; com o fim das guerras civis, países como Moçambique e 
Angola podem se tornar importantes destinos para turistas no futuro. (JENKINS; 
LICKORISH, 2000, p.15). 

 

Embora a supremacia da América do Norte e da Europa seja incontestável em 

comparação aos demais continentes (Anexo A - tabela 6), verifica-se a crescente ascensão de 

outros perímetros continentais, em particular, a Ásia. Nesta região, “ [...] destacam-se 

Camboja e Vietnã como principais mercados receptores emergentes e Japão como principal 

zona emissora de turistas” . (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2001, p.21). 

Devido à fascinante cultura e maior flexibilidade política, a China conta com grande 

probabilidade em protagonizar papel relevante no circuito do turismo mundial. Além do 

agregado cultural singular inerente à nação mandarim, com elevado grau de atratividade 

turística, o país possui uma margem superior a 1,3 bilhões de pessoas, assinalando o país mais 

populoso do mundo (OLIC, 2006). Assim, a China tem potencial para alterar o eixo do 

turismo, transformando-se no maior país receptor e maior país emissor de turistas.  

Outra localidade de destaque é o continente da Oceania. Ao apresentar atrativos 

altamente exóticos, repleta de belezas naturais, a Oceania, sobretudo, a Austrália e Nova 

Zelândia consolidaram-se como roteiros turísticos mundiais, devido à flora e fauna incomuns, 

caracteristicamente diferenciadas em relação aos demais continentes. O ecoturismo torna-se 

cada vez mais uma alternativa para a arrecadação de divisas na região. 

A África poderia trilhar o mesmo caminho da Oceania, haja vista a diversidade dos 

biomas naturais no continente. Em contrapartida, devido a problemas políticos e sociais, a 
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África equivale à região do globo terrestre que apresenta menores índices de participação no 

turismo, ora nas cifras arrecadadas, ora no número de turistas recebidos (Anexo A - tabela 6). 

Egito e África do Sul sobressaem-se no continente como maiores destinos turísticos da região. 

O acentuado número de guerras civis e de independência no século XX gerou 

conseqüências negativas para a região. Fome e pobreza agravaram os demais problemas 

sociais enfrentados por uma população desesperançada. O resultado se expressa na imigração 

ilegal de africanos para a Europa, em busca de melhores oportunidades de vida.  A homepage 

da British Broadcasting Corporation (BBC) relata os mecanismos políticos para estancar o 

fluxo imigratório ilegal dos africanos para Europa: 

 

A conferência conjunta entre União Européia e a União Africana que decorre em 
Trípoli é a primeira do gênero e tem lugar na seqüência das preocupações crescentes 
da Europa relativamente à vaga de imigrantes ilegais provenientes de África. [...] No 
último ano apenas, cerca de 28,000 pessoas da África ocidental, metade das quais 
oriundas do Senegal, foram interceptadas pelas autoridades espanholas nas Ilhas 
Canárias, enquanto que na ilha italiana de Lampedusa, o número de ilegais 
apreendidos atingiu os 16,000. [...] A Líbia aponta a pobreza que aflige o continente 
africano como a causa principal do problema e apelou à União Européia que coloque 
de lado 10 mil milhões (sic) de dólares anuais para financiar projetos de 
desenvolvimento em África (sic). (EUROPA ..., 2006). 

   

A pobreza representa apenas um dos muitos problemas sociais encontrados no 

continente, influenciados pelo conjunto de guerras travadas no território africano. No Oriente 

Médio, a realidade apresenta-se de maneira semelhante.  

Os confrontos religiosos impedem o tráfego de turistas, sendo uma região de 

atmosfera hostil e cercada de conflitos bélicos, especificamente na Jordânia, Israel e Palestina. 

Antunes (2002) comenta sobre os impactos da batalha entre Israel e Palestina no turismo 

local: 

 

Desde que o levante palestino contra a ocupação israelense eclodiu, em setembro de 
20006, Israel tornou-se um dos lugares mais temidos do planeta. [...] Israel é um dos 
destinos mais importantes do chamado turismo religioso, modalidade em que os 
visitantes estão mais interessados em vivenciar uma experiência espiritual do que 
simplesmente conhecer um lugar diferente. [...] Israel também é muito procurado por 
estudantes interessados em fazer um curso de intercâmbio cultural. [...] O número de 
alunos americanos que fazem intercâmbio em Israel caiu de 6.400, no ano 2000, 
para apenas 200 em 2002. 

  

As observações de Antunes (2002) retratam o quanto as guerras e os conflitos 

interferem na economia dos lugares, em particular no turismo, sobretudo porque as guerras 

                                                 
6 Refere-se a revolta popular dos palestinos em relação a Israel. O conflito teve início quando, o então premiê de 
Israel, Ariel Sharon, visitou a Esplanada das Mesquitas, o local mais sagrado de Jerusalém para os palestinos. 
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causam desemprego, inflação e infligem obstáculos para gerar divisas, como a inibição das 

chegadas de turistas internacionais.   

Todavia, em outra área também compreendida ao Médio Oriente, o fluxo de turistas 

apresenta-se em contínua ascensão, principalmente porque não participam desses impasses 

religiosos. Neste caso, refere-se aos países banhados pelo golfo Pérsico, como Emirados 

Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar e Bahrein.  

Nações riquíssimas em recursos naturais, em especial o petróleo, contam com 

economias em franca expansão. O turismo tem se mostrado uma opção para investimentos, 

com o objetivo de transformar a região como maiores pólos financeiros do mundo. Em Dubai, 

capital dos Emirados Árabes Unidos, os investimentos financeiros avultam. 

 

Poucos lugares no mundo têm passado por um ciclo de transformações tão intenso 
quanto a cidade-estado de Dubai. De uma das menores economias dos Emirados 
Árabes, Dubai se transformou, em menos de dez anos, num dos maiores pólos de 
investimentos do Oriente Médio. O exemplo mais conhecido dessa pujança deu-se 
na indústria do turismo. [...] Somada a esse esforço para incrementar o turismo, há 
também uma agressiva política de atração de investimentos estrangeiros. [...] A 
origem dos recursos de Dubai é a mesma dos outros estados árabes: o petróleo. [...] 
No caso de Dubai, graças à política criada pelos Al Maktoum7, a renda obtida com o 
“ouro negro”  se transforma em obras de infra-estrutura para fomentar o turismo e o 
comércio. A idéia é livrar a cidade-estado da dependência do petróleo, já que as 
reservas locais devem se esgotar dentro de dez anos.  (DWECK, 2008). 

 

Dubai, antevendo a estimada escassez do petróleo no período de 10 anos, direciona 

suas políticas por meio de outras atividades, pois no futuro não poderá contar com o petróleo 

para alavancar sua economia. Neste caso, encontrou no turismo, a alternativa mais acessível 

para arrecadar divisas. 

Por sua vez, a América do Sul vem recebendo um número considerável de turistas 

internacionais nos últimos anos. O valor equivalente ao número de chegadas era, em 1990, de 

7,8 milhões de turistas. Em 1999, este número atingiu a marca de 15,4 milhões (Anexo A - 

tabela 7). Ademais, as receitas geradas pelo turismo internacional na América do Sul (Anexo 

A - tabela 8) retratam o progresso turístico ocasionado na região. Os valores são tão 

relevantes, a ponto de Coelho e Fernandes (2002, p.6) destacarem: 

 

Constata-se um crescimento de 149,7% no período de 1990/1998, que corresponde a 
um aumento médio anual de cerca de 12,1%. Durante o ano de 1998, Brasil, 
Argentina, Chile e Colômbia foram os países que mais divisas arrecadaram com o 

                                                 
7 A cidade árabe de Dubai tem sido governada por uma longa dinastia. Os membros da família Al Maktoum 
administram Dubai desde 1833. A partir da década de 2000, especialmente na gestão do sheik Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, a localidade priorizou o turismo como principal atividade geradora de renda. 
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turismo externo, e participaram, no total das receitas, com 29,8%, 23,8%, 8,6% e 
7,6%, respectivamente. 

 

Desta maneira, o fluxo de viajantes consigna um novo contorno, incluindo destinos 

pouco conhecidos por turistas internacionais. A expressividade dos números oriundos do 

turismo simboliza a popularização do setor, demonstrando que a atividade está mais acessível 

às camadas menos afortunadas da nossa sociedade, sem, no entanto, desfazer-se da imagem 

elitista contida pelo fenômeno.  

 

 

2.2 A IMAGEM ELITISTA DO TURISMO 

 

 

Ao analisar os resultados e números oriundos do turismo, constata-se um montante 

significativo de viajantes que trafegam por todo o mundo. Fruto dos avanços tecnológicos – 

tanto dos meios de comunicação, quanto dos meios de transportes –, da globalização do 

mercado e do barateamento dos produtos turísticos, viajar transformou-se em uma regalia não 

pertencente apenas às classes mais afortunadas da nossa sociedade: 

 

O turismo, tal qual reconhecemos hoje, nasceu e começou a se desenvolver com o 
capitalismo. No pós-guerra conseguiu um notável avanço que aumentou ainda mais 
a partir da década de 1960. Nestes nossos tempos contemporâneos de globalização 
alcança estatísticas exponenciais referentes ao número de viagens realizadas por 
quase todo o mundo e aos valores de movimentação financeira. (CARVALHO, 
2007, p.41-42). 

 

A prosperidade do turismo encontra-se proporcional ao crescimento do capitalismo no 

período pós-Segunda Guerra. Afinal, o turismo representa uma atividade altamente capitalista, 

sempre atrelada ao elitismo do seu público que goza da oportunidade em despender dinheiro 

para desfrutar do lazer e das viagens turísticas.  

No entanto, os dados estatísticos permitem uma nova re-avaliação deste conceito. Até 

porque, demonstra o quanto conflituoso e contraditório transcorre a imagem elitista do 

turismo se os próprios números referentes ao setor proporcionam a interpretação adversa. 

Desde a década de 1960, gradativamente, o turismo vem perdendo a faceta de cunho elitista e 

conquistando uma outra característica, mais acessível às camadas sociais mais abastadas. 

Contudo, a imagem elitista persiste em perpetuar na contemporaneidade. 

Provavelmente, isso ocorre devido à consolidação do conceito nos primórdios da atividade, 
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quando realmente ela fora projetada ao clientelismo elitista. Logo, o autor do presente 

trabalho formulou três pressupostos para a concretização desta imagem. Estes pressupostos 

derivam de outras hipóteses e servem de base para difundirem novos paradigmas.  

De fato, a imagem elitista do turismo procede do imaginário. Aliás, o imaginário 

configura mitos, fantasias, sonhos, desejos, imagens e ideologias. E, justamente, no campo da 

ideologia, assenta-se o turismo e sua respectiva imagem elitista.  

A propósito, o turismo incorpora a embalagem de um produto, manufaturado para ser 

comercializado e consumido por um turista interessado em realizar um sonho. Neste sentido, 

o turismo passa a ser uma mercadoria, pronto a ser consumida em troca de uma quantia 

considerável de dinheiro. Por esse motivo, o turismo transformou-se em um produto da 

sociedade do consumo. 

 

 

2.2.1 Tur ismo: produto da sociedade do consumo 
 

 

Cada ser humano, indivíduo intelectual, apresenta um peculiar modo de agir, de falar, 

de pensar. Opiniões e idéias circundam o comportamento pessoal, interferindo não apenas na 

personalidade como também na identidade do homem.  

Não obstante, quando o conjunto de indivíduos compartilha de idéias e opiniões 

semelhantes formalizam um núcleo de pensamento, difundindo-se a outros seres humanos 

adeptos ou não daquele raciocínio. A propagação das opiniões/idéias e a conquista de novos 

adeptos constituem na elaboração de uma ideologia. 

Por conseguinte, ideologia representa o agrupamento de doutrinas encontradas em 

uma sociedade, ao passo que cada membro desta sociedade tenha sua própria “visão de 

mundo”. Em outras palavras, apesar desta sociedade compartilhar de opiniões similares, ela 

nunca será uniforme dentre todos os componentes, pois cada ser humano interpreta os fatos de 

maneira distinta.  

O homem compõe-se de diversas ideologias, cada qual designada às preferências 

pessoais. Desde o gosto mais acentuado pelo rock in roll ao jazz, por optar a favor ou contra o 

governo político vigente, eleger o capitalismo ao comunismo como sistema econômico mais 

eficiente e até mesmo escolher uma religião a outra; tudo isso equivale aos interesses 

particulares de cada ser humano e, por detrás de cada preferência, há uma sincronia ideológica 

perpetuando cada decisão. 
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Sendo, cada ser humano tem sua maneira de pensar, agir e comportar-se, assim como 

crenças e demais preferências. Portanto, devem-se respeitar ao próximo, suas diferenças, 

opções e opiniões. Somente desta forma, poder-se-á viver em perfeita comunhão com outros 

seres humanos. No entanto, esta compreensão tampouco é generalizada. A aceitação das 

diferentes ideologias distancia-se cada vez mais da concepção harmoniosa.  

Em certas circunstâncias, a ideologia transforma-se em instrumento de alienação e 

fanatismo. Conflitos bélicos na Jordânia, Israel e Palestina, além dos ataques terroristas de 11 

de setembro ao World Trade Center – ambos citados anteriormente no presente trabalho – 

simbolizam o fanatismo religioso existente no mundo e, a alienação destes povos em 

sacrificar vidas por uma causa racionalmente inaceitável, mas ideologicamente admissível.  

A própria Guerra Fria – também referenciada no presente trabalho – denota o 

fanatismo ideológico político/econômico entre duas nações, duelando pela hegemonia 

mundial. Com o fim do socialismo (no embate entre Estados Unidos e União Soviética), o 

capitalismo tem se estabelecido e, como decorrência, uma nova ideologia vem construindo a 

sociedade contemporânea: o culto voraz ao consumismo.  

Assim, o consumo, mola propulsora do capitalismo, alterou os valores consignados 

aos homens e interfere incisivamente nas relações humanas do cotidiano. O caráter não mais 

significa a única expressão para caracterizar o homem. O verbo ser perde cada vez mais 

sentido, sendo paulatinamente substituído pelo verbo ter.  

Ou seja, nossa sociedade torna-se cada vez mais materialista, ao ponto de inverter os 

valores sentimentais aos valores monetários. O indivíduo não passa de um mero fantoche do 

sistema capitalista, que deve consumir cada vez mais produtos para atingir o prestígio e 

agregar melhor conceito perante a sociedade: 

 

A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo 
de definir toda realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. A 
fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados acumulados 
da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual 
todo “ ter”  efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo 
tempo, toda realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da força 
social, moldada por ela. Só lhe é permitido aparecer naquilo que ela não é.
(DEBORD, 1997, p.18). 

  

Desta forma, o homem não é, mas parece ser alguém importante, haja vista ter objetos 

materiais de valor que o qualificam em um patamar superior. O interesse pelo consumo 

equivale a uma ideologia difundida, onde muitos desejam determinados produtos, mas poucos 

podem adquiri-los devido aos elevados preços. Por isso, quem os adquire (aparentemente) 
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possui ótimas condições financeiras. Paralelamente, estas pessoas não compram somente o 

produto, mas sim, um símbolo de status: 

 

[...] nunca se consome o objecto (sic) em si (no seu valor de uso) – os objectos (sic) 
(no sentido lato) manipulam-se sempre como sinais que distinguem o indivíduo, 
quer filiando-o no próprio grupo tomado como referência ideal quer demarcando-o 
do respectivo grupo por referência a um grupo de estatuto superior. 
(BAUDRILLARD, 1975, p.83). 

 

Esta relação de troca entre o consumir e o prestígio acarreta na supervalorização de 

certos produtos e das respectivas marcas no mercado. Marcas de produtos consagradas 

favorecem ao status de quem as possui, até porque, de acordo com alguns autores como 

Debord (1997) e Baudrillard (1975), o indivíduo é o que ele consome. A satisfação é 

completamente proporcional ao ego individual e contrapõe-se a verdadeira necessidade em 

consumir o produto por si só.  

A publicidade trabalha exatamente com os interesses das pessoas em não comprar 

apenas um produto pela sua utilidade ou funcionalidade, mas sim, pelo prestigio ideológico 

que a sociedade lhe atribui, conforme Souki (2000, p.141; 142) verifica: 

 

O marketing de hoje é a batalha pela mente do consumidor. Quem ocupa esse espaço 
mental não é o produto, mas a marca. A marca que conquistar um maior número de 
mentes por mais tempo, é a vencedora. [...] Ao comprar um Rolex, a pessoa não está 
comprando um relógio, mas sim, um símbolo de status, uma declaração de quem ela 
é. O mesmo acontece com um Rolls Royce ou BMW, ou uma gravata Hermes, ou 
uma caneta Mont Blanc. [...] Essas marcas são altamente visíveis e conferem um 
diferencial às pessoas que as possuem. A visibilidade é fundamental.8 

 

Portanto, o consumo transforma-se em uma necessidade, não a necessidade meramente 

de consumir, mas a necessidade do “ [...] consumo do próprio processo de consumo, muito 

além do de seu conteúdo e dos produtos comerciais mais imediatos.”  (JAMESON, 2006, p. 

282). Significa em um procedimento coercivo de consumir apenas por consumir, deflagrando 

uma tendência hipocondríaca e fanática em consumir de forma abundante e extremamente 

supérflua, convalescendo interesses distintos entre o status e o bem-estar.  

                                                 
8 Rolex, Rolls Royce, BMW, Hermes e Mont Blanc representam marcas de, respectivamente, relógios de pulso, 
automóveis, automóveis, produtos de couro e canetas. Todas as marcas mencionadas mantêm boa visibilidade 
perante aos consumidores, devido a qualidade dos produtos oferecidos. Ademais, por serem marcas de prestígio, 
comumente equivalem a produtos caros e luxuosos. Logo, quem detém um produto destas marcas, também adota 
um símbolo de status. 
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Para tanto, quanto mais o homem consumir, mais feliz e mais valores serão associados 

a sua pessoa. Na verdade, esta é a ideologia que corresponde à sociedade pós-moderna9 e, 

consequentemente, ao capitalismo. Segundo Baudrillard (1975, p.86): “ [...] Sempre a mesma 

tese implícita: ‘Quanto mais se ganha, mais e melhor se deseja’  – valendo indistintamente 

para todos e de maneira individual, visando cada qual um óptimo (sic) racional de bem-estar” . 

E neste princípio encontra-se o turismo: quanto mais o turista viaja, melhores 

condições de viagem ele procura, nem que seja inevitável pagar mais dinheiro para tal. Afinal, 

a razão existencial do turismo equivale ao próprio estímulo em consumi-lo.  

Por conseguinte, o capitalismo acoplou, incorporou o turismo em suas múltiplas 

facetas: a atividade tornou-se desejo de consumo, haja vista que colecionar viagens por 

diversas partes do planeta implica em símbolo de status, desejo e experiência de vida a 

qualquer cidadão, o diferenciando dentro da própria sociedade. 

Assim, o turismo constitui em uma mercadoria de desejo, um produto que muitos 

querem usufruir, mas poucos (economicamente) podem, consolidando em um sonho a ser 

realizado, mas nem sempre (financeiramente) é viável.  

Por tratar-se de um sonho e um desejo, antes de ser realizado, o consumidor idealiza 

sua viagem, produz mitos, cria imagens. O imaginário é responsável em atiçar, estimular, 

excitar, instigar os indivíduos em comprar determinados produtos, onde o turismo encontra-se 

como produto de interesse, exerce a motivação intrínseca em proporcionar prazer a quem 

pretende consumí-lo, torna-se atraente e principalmente desejável, pois “ [...] o consumo 

define-se como exclusivo do prazer”  (BAUDRILLARD, 1975, p.116) e o turismo apresenta-

se como uma mercadoria repleta de múltiplos prazeres. 

 A publicidade e a mídia equivalem a grandes responsáveis na criação destes mitos e na 

formação das imagens. Elas, juntas, influenciam as ideologias do homem assim como a Igreja 

interferiu no comportamento humano na Idade Média10. Desta forma, Carvalho (2007, p.34) 

realizou uma comparação excepcional entre o poder exercido pela mídia no turismo e a 

influência da Igreja nos séculos V ao XV na propagação da ideologia Teocêntrica: 

 

                                                 
9 Termo oriundo do Pós-moderno, também conhecido como Pós-industrial. Refere-se ao período equivalente a 
segunda metade do século XX, quando uma série de mudanças sociais decorreu neste momento: avanço 
tecnológico, ascensão da classe média e o progresso do capitalismo influenciaram no comportamento e na 
cultura do homem pós-moderno, mais individualista e mais consumista do que outrora. 
10 Compreende ao período medieval europeu, equivalendo a uma sociedade monarca e altamente religiosa, ao 
ponto do pensamento filosófico basear-se no Teocentrismo. O termo designa-se na ideologia de Deus (Teo) no 
centro do mundo (centrismo), demonstrando assim, o poder ideológico que a Igreja Católica detinha naquela 
ocasião. 
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Nesse sentido, o turismo inspirado pela religião se processa no campo do imaginário 
de “promessa do paraíso numa versão terrena” , conforme sua condição de oferta 
abstrata, isto é, imaterial e intangível. Os consumidores não podem vê-lo antes da 
compra, nem experimentá-lo (diferentemente de quando se adquire um sapato ou um 
automóvel), assim como acontece no discurso persuasivo religioso no qual a fé é o 
passaporte para o jardim do Éden, local jamais visto por qualquer mortal. Portanto, a 
oferta da viagem turística de massa, que realmente atrai incomensurável número de 
clientes em todo o mundo, se dá no plano simbólico do imaginário, desencadeado, 
fundamentalmente, pelas enunciações da mídia, utilizando principalmente, a 
imagem. 

   

As imagens regem a vida do homem no decorrer dos séculos, dos milênios; “ [...] a 

imagem sempre foi utilizada para representar o abstrato, o sobrenatural, sentidos fora da 

materialidade humana, coisas que somente podem ser simuladas” , conforme Carvalho (2007, 

p.37) afirma. Deste modo, ao viajar, o turista busca o destino “divino” , o local que melhor 

represente o Paraíso na Terra, na tentativa de aflorar os sentimentos mais sublimes. 

Para tanto, a viagem deve ser perfeita: o hotel deve ser perfeito, o destino deve ser 

perfeito, o lugar deve ser perfeito, os atrativos devem ser perfeitos, as pessoas devem ser 

perfeitas... Tudo deve ser perfeito, conforme o turista idealizou/sonhou no período pré-

viagem. Esta obcecada procura à perfeição vem congregando aos atrativos e destinos 

turísticos algo irreal, atrelando-os a verdadeiros espetáculos. 

Desta forma, entende-se por espetáculo toda manifestação artística ou apresentação 

cênica com o objetivo de atrair a atenção, a contemplação, o deleite e o entretenimento do 

público (espectadores) que a prestigia. Peças de teatro, produções cinematográficas, 

programas de televisão, concertos musicais, apresentações circenses, exposições de obras de 

arte e até mesmo desfiles de escolas de samba são exemplos de espetáculos. 

Por isso, o espetáculo transmite sensações e sentimentos diversos, mas para presenciá-

las, o espectador deve pagar determinado valor monetário. Neste caso, verifica-se o 

espetáculo – assim como o turismo – uma mercadoria, um produto consumível pela burguesia, 

até porque o espetáculo destina-se à simulação, por maior que seja a verossimilhança com a 

realidade. 

Consecutivamente, o espetáculo vem se tornando cada vez menos surpreendente e 

mais banal, algo menos espontâneo e mais artificial, objeto de menor apego emocional que 

proporciona apenas entretenimento e lazer em troca de dinheiro. De acordo com Debord 

(1997, p.138-139): 

 

O espetáculo é a ideologia por excelência, porque expõe e manifesta em sua 
plenitude a essência de todo sistema ideológico: o empobrecimento, a sujeição e a 
negação da vida real. O espetáculo é, materialmente, “a expressão da separação e do 
afastamento entre o homem e o homem”.         
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Portanto, o espetáculo consta em uma frágil ideologia, pois representa o 

empobrecimento cultural, a sujeição alienável e manipulador, além de priorizar o irreal e a 

ficção em detrimento da autenticidade. Destarte, o espetáculo tem cimentado um muro, 

segregando as relações inter-pessoais entre os seres humanos.  

O espetáculo constrói um mundo de ilusões, à medida que atende às diversas fantasias 

do consumidor, sobretudo “ [...] O consumidor real torna-se consumidor de ilusões. A 

mercadoria é essa ilusão efetivamente real, e o espetáculo é sua manifestação geral” . 

(DEBORD, 1997, p.33).  

Assim, encontra-se no campo do turismo esta tendência ideológica: uma gama repleta 

de atrativos ilusórios. Afinal, para que a viagem seja perfeita, deve-se maquiar a realidade e 

disfarçar os mesmos atrativos.  

Por conseguinte, o hotel deve ser perfeito, tendo em vista que a maioria das pessoas 

prefere acomodações extremamente luxuosa e moderna, embora não contextualize com a 

simplicidade do local onde está instalado; o destino deve ser perfeito, mesmo que para os 

moradores locais a cidade contenha sérios problemas de saneamento-básico; o lugar deve ser 

perfeito, ao menos dentro do perímetro urbano onde o turista irá visitar; os atrativos devem 

ser perfeitos, embora a população local sequer tenha contato com tais áreas de recreação e 

lazer; as pessoas devem ser perfeitas, mesmo que não ajam com naturalidade... Tudo deve ser 

perfeito, conforme o turista/consumidor deseja. 

Neste sentido, o turismo e o espetáculo convivem juntos, uma dependente da outra, a 

fim de concretizar a imagem ideal para cativar os turistas. Na pretensão em assegurar uma 

imagem espetacular e extremamente positiva, o turismo incentiva em transfigurar a geografia 

dos lugares, segmentar pessoas, dividir os espaços.  

Áreas designadas ao turismo nem sempre são concomitantes ao contexto local. Ao 

contrário, normalmente concebem-se em extensões afastadas do convívio e dos centros 

populacionais, em uma evasão da realidade. Estes espaços são denominados de não-lugares. 

Não obstante, não-lugar equivale a um espaço físico cercado, ou seja, uma região que 

não corresponde à realidade e ao contexto do local onde o não-lugar está inserido, arrendando 

artificialmente uma área pertencente ao espaço geográfico no qual ela faz parte.  

São como condomínios fechados, cujo interior do próprio condomínio encontra-se um 

universo completamente distinto do espaço externo. Não-lugar equivale ao mundo de “ faz-de-

conta”  instalado em uma área contrastante ao mundo real que o cerca (Anexo B – figura 1). 

Em outras palavras: 
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Se um lugar pode se definir como identitário (sic), relacional e histórico, um espaço 
que não pode se definir nem como identitário (sic), nem como relacional, nem como 
histórico definirá um não-lugar. [...] Um mundo onde se nasce numa clínica e se 
morre num hospital, onde se multiplicam, em modalidades luxuosas ou desumanas, 
os pontos de trânsito e as ocupações provisórias (as cadeias de hotéis e os terrenos 
invadidos, os clubes de férias, os acampamentos de refugiados, as favelas destinadas 
aos desempregados ou à perenidade que apodrece) [...] O lugar e o não-lugar são, 
antes, polaridade fugidias: o primeiro nunca é completamente apagado e o segundo 
nunca se realiza totalmente – palimpsestos em que se reinscreve, sem cessar, o jogo 
embaralhado da identidade e da relação. (AUGÉ, 2005, p.73-75). 

 

Observa-se, a partir da definição de Augé (2005), nem sempre os não-lugares 

destinam-se a localidades luxuosas e modernas que não condizem com a simplicidade da área 

onde se insere. Uma favela encravada em um bairro residencial nobre também constitui em 

um não-lugar, pois a mesma favela não condiz com a realidade daquela região (Anexo B – 

figura 2).  

Ademais, a diferenciação entre um não-lugar e um lugar circunda-se no entendimento 

entre identidade, relacional e histórico. Uma zona, onde não apresenta uma relação, uma 

identidade nem uma história com os moradores locais, compõem-se em um não-lugar.  

Normalmente, vinculam-se os não-lugares a ocupações provisórias ou pontos de 

trânsito, como por exemplo, shoppings centers, aeroportos, meios de hospedagem comerciais, 

resorts, parques de diversões e parques temáticos, clubes de férias, além dos restaurantes.  

Nota-se, todavia, dentre tantos empreendimentos citados, todos são comumente 

utilizados por turistas. Consequentemente, torna-se inevitável questionar sobre a relação entre 

o turismo, não-lugares e consumo, uma vez que dentre tantas atividades, o consumo encontra-

se envolvida. De tal modo, os não-lugares são provenientes do consumo, assim como os não-

lugares são provenientes do turismo; e o turismo é proveniente do consumo. 

Desta maneira, Carlos11 (2001 apud CAVALCANTI, 2004) define não-lugar como 

um local sem autenticidade, pois “ longe de se criar uma identidade produz-se mercadorias 

para serem consumidas em todos os momentos da vida” . Consequentemente, não-lugares 

simulam outros lugares, ao passo que equivalem a destinos fictícios, irreais e espetaculares 

apropriados e construídos a fim de atender aos interesses consumistas do ser humano.    

Afinal “ [...] O que é significativo na experiência do não-lugar é sua força de atração, 

inversamente proporcional à atração territorial, ao peso do lugar e da tradição” . (AUGÉ, 2005, 

p.108-109). O não-lugar por representar e simular um mundo utópico, irreal e ilusório atrai 

                                                 
11 CARLOS, Ana Fani. A cidade. São Paulo: Aleph, 2001. 
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uma gama maior de turistas, interessados em vivenciar um mundo fictício ao invés de 

conhecer uma cidade, um município, no qual o não-lugar encontra-se fixado. 

Deste modo, os turistas não viajam mais a Flórida, mas sim a Walt Disney World 

Resort12, não viajam mais para a Bahia, mas sim a Costa do Sauípe13, não viajam mais para 

Las Vegas, mas sim aos cassinos daquela região. E por mencionar os cassinos, destaca-se a 

origem do turismo no Brasil por meio destes empreendimentos de lazer. 

Indiscutivelmente, os cassinos são grandes atrativos turísticos, afinal o que seria dos 

destinos consagrados no âmbito do turismo internacional como Las Vegas (Estados Unidos) e 

Punta Del Este (Uruguai) se não fosse pelos “ jogos de azar?”  A entrada de divisas 

provenientes desta atividade contribui para a especulação imobiliária e elitização da região.  

Muitos cassinos situam-se próximos ou estão integrados a hotéis extremamente 

luxuosos com o intuito de encorajar estadas prolongadas. Outros, complementam as 

instalações de navios de cruzeiros. Os cassinos são estabelecimentos de entretenimento não 

apenas por proporcionar os “ jogos de azar”  como também por oferecer espetáculos teatrais 

e/ou musicais em alguns salões do próprio empreendimento. 

No Brasil, os cassinos obtiveram seu ápice nas décadas de 1930 e 1940, 

principalmente nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Petrópolis (RJ) e Poço de Caldas (MG). 

Em Petrópolis situava um dos cassinos mais imponentes do Brasil: o Cassino Quitandinha. 

Tal empreendimento foi encarregado a ser o maior cassino-hotel da América do Sul, apesar do 

curto tempo de funcionamento entre 1944 e 1946. (PETRÓPOLIS, 2009).   

O Cassino Quitandinha apresentava uma atmosfera inigualável, contando com a 

presença e o prestígio de milionários, atrizes, vedetes e políticos (PETRÓPOLIS, 2009). 

Nesta mesma época, na cidade do Rio de Janeiro, novos e grandes hotéis eram inaugurados 

distantes da área central do município. Os hotéis Glória e o luxuoso Copacabana Palace 

constituem nos maiores exemplos.  

Devido à era dos cassinos, a atividade turística engatinhava no Brasil. Hotéis eram 

erguidos e artistas renomados visitavam o país, embora o propósito inicial fosse o jogo. A 

vida social do Rio de Janeiro circundava os cassinos e demais atrativos da orla carioca, 

segundo Levine (1980, p.39) afirma: 

 

                                                 
12 Complexo de entretenimento, lazer e diversão, o Walt Disney World compõe-se de quatro grandes parques 
temáticos e um dos maiores pólos turísticos em âmbito internacional. Idealizado por Walter Elias Disney, criador 
da série de TV Mickey, Pato Donalds, Pateta entre outros personagens, o empreendimento recebe milhares de 
visitantes por ano.  
13 Complexo hoteleiro situado no litoral norte da Bahia, construído para atender a demanda turística de maior 
poder aquisitivo e oferecendo aos hóspedes instalações luxuosas combinados com cenários paradisíacos. 
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A vida social girava em torno das boates e restaurantes, dos três cassinos de praia, 
dos clubes, das embaixadas. Nos meses de verão, os ricos abandonavam a cidade 
sufocante e “subiam” para Petrópolis ou para sítio na montanha, do outro lado da 
Baía de Guanabara. 

  

Por meio do decreto-lei número 9215 de 30 de abril de 1946 (MAZZA, 2006), os 

“ jogos de azar”  foram proibidos dentro do território nacional. Muitos cassinos destinaram ao 

abandono após a interditação da atividade.  

Outros, como Quitandinha, permaneceram temporariamente em funcionamento como 

hotel, contudo não obtiveram a mesma rentabilidade financeira, tornando-se inevitável seu 

fechamento. De certa forma, os cassinos transformaram-se em centros de convenções, 

exposições, feiras, museus ou qualquer outra funcionalidade que favorecesse a revitalização 

dos edifícios. Ainda a respeito do Quitandinha, a partir de 1989, ele foi restaurado e utilizado 

para congressos, eventos, shows e feiras (PETRÓPOLIS, 2009). 

Logo, através de não-lugares – no caso, os cassinos – o turismo cresceu, desenvolveu e 

prosperou no Brasil. Desde àquela ocasião, o turismo nacional agregava atributos de atividade 

elitista, ao ponto que o público, do qual freqüentava os cassinos, apresentava alto poder 

aquisitivo. A presença de personalidades ilustres também contribuiu para a consolidação desta 

imagem elitista. Então, nos primórdios do turismo brasileiro, acunhava-se a faceta elitista. 

Ademais, somado a ideologia consumista, o turismo configurou-se em produto de 

consumo fundada a atender aos interesses de uma classe prestigiada e afortunada 

financeiramente. O consumo, como ideologia, influencia e interfere no modo de agir, de 

pensar, de se comportar de qualquer ser humano. Em resumo: 

 

[...] O consumo é o grande emoliente, produtor ou encorajador de imobilismos. Ele 
é, também, um veículo de narcisismos, por meio dos seus estímulos estéticos, 
morais, sociais; e aparece como grande fundamentalismo do nosso tempo, porque 
alcança e envolve toda gente. Por isso, o entendimento do que é o mundo passa pelo 
consumo e pela competitividade, ambos fundados no mesmo sistema da ideologia. 
(SANTOS, 2005, p.49) 
 

Contudo, a ideologia consumista da sociedade contemporânea atrelada à produção 

mercantil do turismo consiste na primeira premissa da elitização do turismo. E associada ao 

consumismo, verifica-se a competitividade atuando como agente integrador. Afinal, a razão 

existencial da competitividade equivale a própria disputa travada pelos produtores em 

conquistar a preferência dos consumidores.  



 

 

42 

 

Consequentemente, a competitividade rege o consumo assim como o consumo rege a 

competitividade. No setor do turismo, a competitividade atribui-se aos lugares, dos quais 

duelam para conquistar um número cada vez maior de turistas. 

 

 

2.2.2 A competitividade entre os lugares 
 

 

A arrecadação de divisas e a geração de empregos são fatores fundamentais para o 

desenvolvimento sócio-econômico de qualquer localidade. Por conseguinte, evidencia-se o 

acirramento competitivo entre países, estados e cidades, sobretudo em áreas geograficamente 

vizinhas, na captação de impostos e investimentos. 

As táticas competitivas correspondem ao conjunto de estratégias e oportunidades 

previamente estipuladas pelos gestores públicos ao atrair novos recursos financeiros. Tais 

recursos seriam investidos em programas e projetos sociais, revertidos diretamente à 

comunidade e proporcionando melhoria da qualidade de vida local.  

Deste modo, verifica-se uma competitividade constante entre municípios com a 

pretensão de atrair fábricas, indústrias, empresas, novos moradores e, inclusive, turistas. 

Afinal, todos estes componentes contribuem para a economia em escala municipal. 

Não obstante, países e até mesmo continentes, também competem por investimentos 

de empresas renomadas mundialmente. Com propósitos similares, as nações estimulam a 

entrada destas instituições em seus territórios, através de subsídios e incentivos fiscais, além 

de outras comodidades que satisfaçam as necessidades e exigências das corporações.  

Ao interpretar a geração de empregos como vetor do desenvolvimento econômico 

nacional, os países proporcionam a atmosfera adequada para as entidades instalarem filiais em 

áreas periféricas do mundo. Deste modo, a chegada de companhias internacionais corresponde 

ao ensejo tanto da arrecadação de divisas, quanto da formação de novos empregos à 

população.  

Esta disputa verifica-se, muitas vezes, em países emergentes da Ásia e América, 

devido a economias instáveis e dependentes do capital estrangeiro. Se as nações disputam 

para atrair organizações, por sua vez, estas pretendem expandir as bases comerciais por todo o 

planeta, através da conquista de mercados consumidores e usufruindo os subsídios oferecidos 

por governantes nacionais.  
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Assim, as instituições comerciais executam pesquisas analíticas e criteriosas 

intuitivamente ao selecionar o lugar mais apropriado para construir uma filial, de maneira que 

Kotler e Gertner (2004, p.58) exemplificam: 

 

Em 1996, a Intel solicitou que suas unidades internacionais sugerissem em que país 
a empresa deveria instalar sua primeira fábrica na América Latina. Ao tomar 
conhecimento do fato, muitos países passaram a concorrer agressivamente para 
receber o investimento de US$ 300 milhões a US$ 500 milhões que seria feito. 
Esses recursos poderiam gerar empregos e impostos, atrair investimentos em 
fábricas de produtos complementares e impulsionar exportações (a produção da 
nova fábrica seria totalmente exportada para os Estados Unidos). A instalação da 
fábrica da Intel também serviria para aumentar a confiança no país por outros 
investidores internacionais. 

  

De acordo com os estudos de Kotler e Gertner (2004), dentre os países latino-

americanos, a equipe da Intel Corporation14 poderia optar em instalar uma filial no México, 

tendo em vista ser membro do bloco econômico Norte-Americano de Livre Comércio 

(NAFTA)15 e, conseqüentemente, como México e Estados Unidos são países fronteiriços, 

beneficiaria a acessibilidade entre a nova filial e a matriz, situada no território estadunidense. 

No entanto, Brasil e Chile eram outros candidatos de elevada magnitude. O primeiro 

apresenta a maior economia no continente sul-americano (CARNEIRO, 2006). Quanto ao 

Chile, tem uma economia estável e recentemente investiu maciçamente em tecnologia da 

informação, sendo considerado o país sul-americano com melhores índices de 

desenvolvimento neste setor da indústria tecnológica (BALIEIRO, 2006). 

Todavia, a equipe da Intel Corporation, por meio de várias pesquisas, selecionou a 

Costa Rica – mais precisamente, a cidade de La Ribera de Belén – para instalar sua filial. 

Neste caso, possivelmente, não apenas os incentivos fiscais foram determinantes, mas sim, o 

coletivo de motivos predominou na decisão final da entidade, dentre os quais, a formação 

técnica de seus habitantes, as instituições de ensino de qualidade conceituada, regulamentação 

compatível, além de tecnologia disponível e avançada (KOTLER; GERTNER, 2004).     

Uma empresa transnacional instalada numa determinada cidade deverá pagar certo 

valor em impostos; esta mesma entidade internacional vai estimular a vinda de novos 

moradores para o local, haja vista que a empresa oferecerá vagas de emprego.  

                                                 
14 O nome Intel deriva-se da contração em inglês de Integrated Electronics Corporation. Renomada empresa 
multinacional, de origem estadunidense, a Intel constitui em fabricar circuitos integrados, como 
microprocessadores, chips e placas-mães, componentes indispensáveis para a formatação dos computadores.     
15 Tratado diplomático entre Canadá, Estados Unidos e México acordado em 1º de janeiro de 1994 com o intuito 
de formalizar o livre comércio de mercadorias entre os três países membros, eliminando as barreiras 
alfandegárias e facilitando o deslocamento de produtos e serviços.  
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Estes novos moradores também pagarão impostos à cidade, gerando recursos 

consideráveis para o prefeito – representante máximo da gestão pública municipal – investir 

não apenas em escolas e hospitais, como também em obras de manutenção e recuperação dos 

bens patrimoniais históricos, pavimentação de rodovias, projetos de despoluição dos rios e 

mares, além de outras articulações em prol da sociedade e, possivelmente, da atividade 

turística. 

Constata-se que o desenvolvimento eficaz do turismo está associado às políticas 

públicas de infra-estrutura. De nada adiantarão as potencialidades turísticas caso a região 

apresente graves problemas de saneamento básico, por exemplo.  

Basta avaliar o grau de constrangimento quando o turista desloca-se da área de 

convívio cotidiano para uma região que sofre com escassez de água potável. Eventualmente, 

denegrida estará a imagem da região, pois, o turismo como fenômeno social pode interferir na 

constituição e consolidação da imagem de qualquer lugar.  

Deste modo, imagem refere-se à representação mental, à reputação adquirida, aos 

valores consignados ou ao conjunto de atributos que caracterizam produtos, serviços, 

organizações, pessoas e lugares. De acordo com Souki (2000, p.146; 147), imagem “ [...] É o 

primeiro fator com o qual o cliente se encontra. Imagem é a forma pela qual o produto ou 

serviço é oferecido. [...] Em primeiro lugar é preciso ser notado (imagem). Em segundo lugar 

é necessário ser acreditado (credibilidade)” .  

Apesar dos bens turísticos de caráter natural e cultural contribuírem para a 

positividade da imagem, uma conduta política evidencia-se imprescindível para orientá-la e 

não transformá-la em demasiadamente atraente. O exotismo exacerbado estimula o interesse e 

curiosidade de turistas em presenciar ou conhecer pessoalmente as singularidades de 

determinado destino.  

No entanto, retornando à questão da infra-estrutura municipal, certos lugares não estão 

credenciados para receber grande fluxo de visitantes. Deste modo, a capacidade de carga é um 

indicador metodológico que avalia o número de visitantes comportados em uma localidade, a 

fim de não depreciar o patrimônio. Dias (2003, p.81) a define como: 

 

No turismo, a capacidade de carga é o número de turistas que podem ser 
acomodados e atendidos em uma destinação turística sem provocar alterações 
significativas nos meios físico e social e na expectativa dos visitantes. É o limite 
além do qual pode ocorrer o abarrotamento, a saturação e o crescimento dos 
impactos físicos. 
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Caso a capacidade de carga seja desrespeitada, a probabilidade de conseqüências 

indesejáveis e irreversíveis torna-se cada vez mais crível. Em detrimento, a imagem estará 

comprometida, pois os turistas evitarão freqüentar um lugar reconhecido por problemas 

estruturais, como observam Kotler et al. (2005, p.72) a respeito da cidade de Armação de 

Búzios: 

 

Alguns lugares sofrem por ter uma imagem atraente demais, como Búzios, com 15 
mil habitantes, localizado na costa norte do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Os 
visitantes sofrem com o excesso de pessoas, barulho, longas filas e preços altos em 
todo lugar. Há menos de um século, Búzios era um vilarejo de pescadores tranqüilo 
que se originou do assentamento dos portugueses em 1500. A atriz francesa Brigitte 
Bardot16 apresentou Búzios e suas 23 praias extraordinárias ao mundo quando 
passou o verão de 1964 lá. Desde então, um número crescente de brasileiros, sul-
americanos e europeus visita o lugar todos os anos [...] No entanto, engarrafamentos, 
falta de água e prateleiras de supermercados vazias estragam a festa de muitos dos 
visitantes [...] Búzios precisa limitar seu público-alvo, e outros lugares similares no 
espetacular litoral brasileiro deveriam pensar em criar um ambiente mais favorável 
para atrair esse excesso de pessoas. 

 

Para a cidade de Búzios, como é conhecida popularmente, restringir o número de 

visitantes equivale à viabilidade sustentável do turismo, não permitindo o crescente 

desordenado e massificado fluxo de visitantes. A ausência do controle fatalmente acarretaria 

no comprometimento da atividade na região, em curto prazo temporal. 

Assim, pode-se inferir que existe algo em comum entre a cidade costarriquenha de La 

Ribera de Belén e o município de Búzios. Ambas conquistaram imagem altamente positiva 

para atrair corporação internacional e demanda turística acentuada, respectivamente. La 

Ribera de Belén coordenou políticas públicas eficientes norteadas para educação e formação 

técnica profissional dos seus habitantes, atribuindo importância à educação pública de 

universidades conceituadas. 

Quanto a Búzios, a imagem consolidou-se eventualmente, devido a visita da atriz 

francesa Brigitte Bardot na região. Este acontecimento proporcionou repercussão em todo o 

mundo e transfigurou o pacato vilarejo de pescadores, na década de 1960, em um dos maiores 

destinos turísticos brasileiros, na década de 1990.  

Porém, desde então, não houve políticas públicas capazes de estruturar o lugar com o 

intuito de receber grande número de visitantes. Ademais, empreendimentos hoteleiros 

proliferaram no local e estimularam, praticamente, a invasão de turistas na cidade, causando 

indesejáveis impactos. 

                                                 
16 Atriz e cantora francesa durante as décadas de 1950, 1960 e 1970. Estreou nos cinemas aos 17 anos e também 
fez carreira nas produções cinematográficas de Hollywood. Tornou-se símbolo sexual e uma das mais famosas 
atrizes européias nos Estados Unidos. 
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Entende-se assim, o quanto é prescindível a limitação do público-alvo, pois a 

capacidade de carga não comporta o elevado índice de turistas que a cidade recebera. 

Entretanto, ao restringir o número de visitantes, Búzios (intencionalmente ou não) selecionará 

a demanda turística. Compreendendo o termo selecionar como mecanismo para conquistar 

determinado segmento de mercado, questiona-se qual o perfil de turista que Búzios pretende 

atrair a fim de manter a positividade de sua imagem. 

Assim, com o objetivo de consolidar a reputação, o turista de maior poder aquisitivo 

torna-se a meta não apenas de Búzios, mas sim, de muitos destinos turísticos. Afinal, este tipo 

de turista constitui em um dos maiores consumidores e influencia incisivamente na economia 

local. A melhor combinação ocorre, quando, além de atrair turistas com alto poder aquisitivo, 

estes também são personalidades de destaque da mídia, principalmente televisiva. 

Ao atrair pessoas famosas, os destinos turísticos valorizaram sua imagem frente ao 

público, arrecadam divisas e obtêm status, adquirindo vantagens com relação aos destinos 

concorrentes.  

Desta forma, a participação de pessoas famosas também contribui para a positividade 

da imagem, uma vez que, segundo Kotler et al. (2005, p.81) a “ [...] associação de um rosto 

famoso a um lugar oferece um meio rápido e eficaz de criar um elo positivo” , conforme 

ocorrido com Búzios na década de 1960 e Petrópolis na era do cassino (anteriormente citado 

no presente trabalho). 

Contudo, a competitividade entre os lugares acirra-se não apenas na atração de 

empresas, como também na atração de turistas. A competitividade entre lugares corresponde à 

segunda premissa da elitização do turismo.  

Além disso, a competitividade para atrair turistas não significa uma realidade restrita 

aos lugares. Todas as empresas prestadoras de serviços turísticos também disputam tais 

clientes e muitas destas organizações atuam em conjunto, visto que o produto turístico está 

atrelado ao agrupamento de serviços. 

 

 

2.2.3 A “ pacotização”  do tur ismo 
 

 

As corporações travam verdadeiros confrontos na busca de mercados consumidores. 

Tais disputas alcançaram elevado patamar de rivalidade no decorrer dos últimos séculos, a 

ponto de acirrar ainda mais a competitividade entre as empresas. 
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A própria expansão do capitalismo e a globalização da economia contribuíram para a 

formação de novos campos de batalha, onde o marketing representa as estratégias de guerra, 

os produtos equivalem ao arsenal, as marcas constituem em nações sedentas a invadir e 

dominar territórios alheios, além dos consumidores, dos quais simbolizam a meta propulsora 

dos combates. 

Assim, a concorrência entre as instituições privadas torna-se cada vez mais acentuada, 

independente do setor de atuação destas empresas. Desta forma, a concorrência assemelhasse 

cada vez mais a uma guerra: 

 

Nos últimos cinco séculos de desenvolvimento e expansão geográfica do 
capitalismo, a concorrência se estabelece como regra. [...] A concorrência atual não 
é mais a velha concorrência, sobretudo porque chega eliminando toda forma de 
compaixão. A competitividade tem a guerra como norma. Há, a todo custo, que 
vencer o outro, esmagando-o, para tomar seu lugar. (SANTOS, 2005, p.46). 

 

No âmbito do turismo, encontra-se também esta competitividade acirrada, sobretudo 

entre empresas do mesmo setor: agências de viagens duelando com outras agências e demais 

operadoras, redes de hotéis disputando hóspedes com suas rivais do setor hoteleiro, 

companhias de transporte aéreo confrontando-se com outras empresas de transportes, tanto 

aéreo quanto rodoviário, ferroviário e marítimo, além das cidades que oferecem diferentes 

atrativos para captar o maior número possível de turistas em comparação aos municípios 

concorrentes. 

No entanto, a competitividade limita-se entre empresas turísticas do mesmo setor, pois 

instituições turísticas de campos distintos comumente atuam em conjunto. Caso das agências 

de viagens e operadoras de turismo, visto que divulgam e comercializam os quartos dos 

hotéis, os assentos do avião e os atrativos das cidades.  

Por isso, as agências de viagens têm grande importância na divulgação e 

comercialização dos produtos turísticos, uma vez que operam como intermediador entre os 

consumidores e os demais serviços. Todavia, esta articulação mais elaborada por parte das 

agências com outras empresas do ramo turístico desenvolveu-se, justamente, nos últimos 

cinco séculos. Até a década de 1950, as empresas de turismo atuavam de forma desintegrada, 

isolada e independente, conforme Jenkins e Lickorish (2000, p.11) observam: 

 

Antes da década de 1950 o turismo era um tipo de indústria fragmentada; hotéis, 
operadoras de transporte, agências de viagens e operadoras de turismo tendiam a 
trabalhar de forma independente entre si. A atividade dos hotéis consistia, em sua 
maioria, na venda de quartos. A atividade das empresas aéreas e ferroviárias 
consistia na venda de assentos. As agências de viagens, obviamente, vendiam 
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viagens e pacotes, mas, em ambos os casos, tendiam a operar isoladamente. A partir 
de meados da década de 1950, principalmente no Reino Unido, o aumento do 
número de agências-operadoras começou a modificar a natureza da indústria, que 
passou de uma atividade essencialmente individual para uma atividade mais 
integrada.  

  

De fato, o produto turístico compõe-se de uma série de serviços complementares e, 

dependendo das circunstâncias, indispensáveis. Ao viajar, o turista necessita de um meio de 

transporte para se locomover, precisa de um meio de hospedagem para descansar, carece de 

comida para recarregar as energias e ensejos para se divertir, afinal o turismo encontra-se 

interligado ao lazer e ao entretenimento. 

De maneira geral, os produtos complementares designam-se aqueles que requerem a 

aquisição de outros produtos para o seu aproveitamento total. Em certas oportunidades, os 

produtos complementares representam apenas objetos adicionais, porém, em outros casos, 

referem-se a produtos de extrema importância. 

Por exemplo, ao comprar um automóvel, o consumidor deve verificar se todos os 

componentes do veículo encontram-se em boa condição de uso. O contrário, ele deverá trocar 

por outro em melhor estado de conservação. Alguns componentes são meramente secundários 

como alarme de segurança, sistema de fechamento de portas automático e aparelho de som. 

Todavia, outros componentes são indispensáveis, como motor, chassis, pneus e freio de mão. 

Experiência semelhante acontece com o turismo. Há serviços complementares 

imprescindíveis à concretização da viagem, como o transporte, os meios de hospedagens 

comerciais, os restaurantes e os atrativos.  

No entanto, também há os serviços complementares secundários, os quais podem ser 

dispensáveis, sendo apenas um serviço adicional. Além disso, há os serviços/produtos 

substitutos, àqueles suplementados por outros, mas não excluídos. Em síntese, Lage e Milone 

(2001, p.51-52) comentam: 

 

Os produtos turísticos, como qualquer tipo de bens ou de serviços econômicos, 
caracterizam-se em complementares ou substitutos. Os bens e serviços 
complementares são os consumidos juntamente com outros; por exemplo: o café 
com o açúcar, o pão com a manteiga, o carro com a gasolina etc. Os bens e serviços 
substitutos são os que passam a ser consumidos em troca de outros; por exemplo: o 
chá pelo café, a margarina pela manteiga, a carne de vaca pela carne de peixe etc. 

  

No campo do turismo, verifica-se que o consumidor tem a possibilidade em optar pelo 

transporte rodoviário ao transporte aéreo, por um hotel 3 estrelas a um hotel de categoria 

superior, almoçar em uma pensão a um restaurante de luxo, realizar programas de lazer em 

áreas públicas do que freqüentar clubes noturnos onde deve-se pagar pelo ticket de entrada. 
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Por isso, os produtos turísticos caracterizam-se como bens ou serviços tanto complementares 

quanto substitutos. 

No entanto, mesmo que a preferência dos turistas seja por produtos e programas mais 

baratos financeiramente, sem dúvida alguma, ao adquirir um produto turístico, o consumidor 

despenderá uma quantia considerável de dinheiro, pois “ [...] o produto turístico pode ser 

definido como um produto composto, equivalente a um amálgama formado pelos seguintes 

componentes: transporte, alimentação, acomodação e entretenimento” . (LAGE; MILONE, 

2001, p.51).  

Esta aglomeração de serviços encarece o produto turístico, porque o consumidor não 

adquire um serviço isoladamente, mas sim, um conjunto de serviços, dos quais formam um 

pacote.  

Em paradoxo, ao comprar um automóvel, o consumidor obterá um conjunto de 

acessórios e diversos componentes. No turismo acontece algo similar. A maior diferença 

encontra-se no fato do automóvel constituir de peças e engrenagens, enquanto o turismo 

deriva-se do conjunto de serviços.  

Este conjunto de serviços formaliza um pacote. Tais pacotes encontram-se nas 

“prateleiras”  das agências de viagens e operadoras turísticas. Afinal, como referenciado 

anteriormente, as agências assinalam como principal intermediador entre os consumidores e 

os serviços turísticos, enquanto a responsabilidade em formatar o pacote designa-se, a 

princípio, às operadoras. 

 Portanto, as funções das agências de viagens são distintas das funções desempenhadas 

pelas operadoras de turismo.  Normalmente, as operadoras turísticas “ [...] são especializadas 

na organização, promoção e execução de programas turísticos, individuais ou coletivos, 

vendidos ao consumidor, preponderantemente, por meio de agências de viagens” . (DIAS, 

2005, p.151). Ademais, as operadoras consistem em: 

 
[...] grandes grupos empresariais, que tiveram origem em integrações horizontais 
com outras agências de viagens; ou verticais com companhias aéreas, cadeias de 
hotéis, locadoras de veículos etc. Além de movimentarem altos números em termos 
de clientes e vendas, costumam operar uma grande porcentagem de viagens em 
termos internacionais e procuram criar marcas para seus diversos programas. (DIAS, 
2005, p.150). 

  

Por equivalerem a grandes agências de viagens e proporcionarem acordos verticais 

com companhias aéreas, cadeias de hotéis e locadoras de veículos, as operadoras de turismo 

também se caracterizam por serem proprietárias e gestoras de redes hoteleiras e meios de 



 

 

50 

 

transporte. Comumente responsabilizam-se pelos serviços operacionais das viagens e 

formatação dos pacotes turísticos. 

Em contrapartida, as agências de viagens consistem em empreendimentos de médio e 

pequeno porte, atuando simplesmente como re-vendedor dos mesmos pacotes turísticos 

produzidos pelas operadoras. Porém, atribui-se importante valor ao representar o canal de 

intermediação, o elo entre consumidor e os serviços turísticos.  

Neste sentido, nada impede que as agências de viagens formatem pacotes turísticos ou 

se encarreguem pelos serviços operacionais, contudo, esta função, teoricamente, atribui-se às 

operadoras turísticas. De maneira em geral, as agências de viagens atuam como verdadeiros 

canais varejistas, oferecendo pacotes turísticos oriundos de diversas operadoras.  

Portanto, as agências de viagens consistem em empresas intermediárias centradas no 

atendimento ao consumidor e prestando consultoria ao mesmo, auxiliando-o na escolha dos 

serviços turísticos mais adequados. De acordo com Dantas (2002, p.22; 23): 

 

As Agências de Viagens são fundamentalmente empresas em que o seu principal 
serviço é a intermediação, sendo, dessa forma, de extrema importância o 
atendimento para a sua sobrevivência no mercado atual. [...] Quando o cliente 
procura uma companhia aérea para comprar a sua passagem, o mesmo fica restrito 
aos vôos desta respectiva companhia aérea. Quando esse mesmo cliente procura uma 
Agência de Viagens, esta empresa poderá oferecer diversas companhias aéreas, com 
diversos preços e formas variadas de pagamento. 

 

Desta forma, as agências de viagens orientam os clientes a optarem por serviços 

turísticos mais apropriados ao seu perfil. Além disso, as agências intermediam a negociação 

entre o consumidor e as prestadoras de serviços.  

Assim, não há a necessidade do cliente entrar em contato com a empresa de transporte 

na busca de tarifas mais acessíveis, procurar melhores preços de diárias nos hotéis e pesquisar 

sobre os atrativos das cidades. Basta consultar um agente de viagens que poderá oferecer um 

produto compatível com o perfil do turista/consumidor. Torna-se mais cômodo e seguro para 

o consumidor deixar a negociação sob a tutela do agente de viagens, visto que é um 

profissional capacitado a realizar tal exercício.   

Ademais, o cliente não pagará valor adicional por comprar determinado produto em 

uma agência de viagens. Ao contrário, o valor encontrado nas agências será o mesmo – na 

maioria das oportunidades – ao oferecido pelos prestadores de serviços. Em determinadas 

circunstâncias, o preço oferecido pelas agências de viagens consta, inclusive, como mais 

barato em comparação ao dos prestadores de serviços.  
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As agências recebem comissões dos prestadores ao re-vender seu produto, sendo que o 

valor das comissões encontra-se previamente acordado. Para o consumidor não haverá valor 

adicional, conforme Dantas (2002, p.35-36) analisa: 

 

[...] O pilar de credibilidade dessa intermediação está na possibilidade de o cliente 
pagar o mesmo preço por uma passagem aérea em uma companhia aérea ou em uma 
Agência de Viagens, pagar a diária de hotel ou outro produto turístico de valor igual 
àquele cobrado pelo prestador de serviço. [Por conseguinte,] [...] a Agência de 
Viagens retira do valor pago pelo cliente o percentual de comissão combinado 
antecipadamente. É importante pontuar que, na maioria das vezes, a comissão já está 
embutida no preço do produto. Não há aumento para o consumidor.   

 

No entanto, a imagem vinculada e transmitida refere-se à compra de produtos em 

agências de viagens saírem mais caros do que comprar diretamente com os prestadores de 

serviços, uma vez que não há a interferência de um profissional nas transações.  

Devido a isso, esta equivocada idéia propaga-se a ponto da demanda turística 

desconhecer as vantagens em consumir produtos por intermédio das agências de viagens. A 

fim de alterar tal imagem, deve-se realizar um trabalho de divulgação e conscientização, na 

tentativa de demonstrar para a demanda – seja potencial, seja efetiva – os pontos positivos em 

adquirir produtos turísticos através das agências de viagens.  

Neste caso, a mídia poderia ser o instrumento mais adequado em apagar esta imagem. 

E, acima de tudo, os órgãos associativos também poderiam aderir a campanha em disseminar 

o referenciado conceito: 

 

Cabe ressaltar o incipiente trabalho de mídia empregado pelas Agências de Viagens 
junto aos clientes, na demonstração de que o mesmo não pagará mais por comprar o 
seu produto turístico em uma Agência de Viagens. [...] Os Órgãos associativos 
ligados às Agências de Viagens poderiam empreender campanhas de 
“conscientização”  junto aos clientes, utilizando a mídia com o objetivo de mostrar 
aos clientes que, ao comprar o seu produto turístico em uma Agência de Viagens, 
não pagará mais por essa intermediação. (DANTAS, 2002, p.25).  

 

Entretanto, apresenta-se contraditório alterar qualquer imagem relacionada ao turismo 

e não remetê-la ao clientelismo elitizado. Até porque, o turismo promove o encontro entre 

indivíduos de nacionalidades distintas, de culturas conflitantes e classes sociais opostas. 

De fato, o turismo estimula a entrada de estrangeiros – em sua maioria, oriundos de 

países desenvolvidos da Europa e América do Norte – a outros territórios. Obviamente os 

turistas europeus viajam pela Europa e América do Norte, assim como os norte-americanos – 

estadunidenses e canadenses – também visitam outros lugares do seu próprio continente ou 

atravessam o Atlântico para conhecer a Europa. 
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Porém, muitos europeus e norte-americanos se interessam em visitar outros países, por 

diversas motivações. No entanto, estes países encontram-se no grupo das nações sub-

desenvolvidas ou em processo de desenvolvimento econômico, onde grande parte da 

população tem poder aquisitivo aquém se comparado às populações desenvolvidas: 

 

O efeito de redistribuição do turismo internacional se refere ao fato de que a maioria 
dos turistas internacionais é proveniente de países desenvolvidos, com altas rendas, e 
gasta uma parte da renda arbitrária passando férias em países com rendas mais 
baixas. Nesse sentido, uma parte do poder de gasto excedente dos países mais ricos é 
redistribuído por meio do turismo a outros países, muitos dos quais incluídos entre 
os países em desenvolvimento. Os países relativamente ricos da Europa Ocidental e 
da América do Norte são geradores de grandes números de turistas. (JENKINS; 
LICKORISH, 2000, p. 88). 

  

Todavia, o que deveria ser um encontro entre civilizações, torna-se um conflito, um 

verdadeiro choque cultural. O turista estrangeiro por apresentar condições financeiras 

elevadas acaba transmitindo uma imagem negativa, de “cultura superior”  devido ao seu 

aparato de posse material. 

O incômodo é tão flagrante que a comunidade receptora sente-se agredida e ofendida 

com a presença arrogante dos turistas. E, em certas circunstâncias, sequer há o encontro entre 

turistas e os moradores locais (autóctones).  

As agências e operadoras, de certa maneira, contribuem para a concretização deste 

episódio, pois na tentativa de evitar o choque cultural “ [...] as agências levam os viajantes a 

um passeio pela cidade, em ônibus climatizado, devidamente protegidos de qualquer contato 

com a população local.”  (CARVALHO, 2007, p.41-42). 

Desta forma, o que deveria ser um encontro acaba por efetivar um desencontro. Os 

turistas protegidos pelos vidros dos ônibus, podem sacar fotografias das suas máquinas caras e 

modernas sem correr o risco de assalto. Os autóctones, por sua vez, ficam cientes da presença 

dos turistas, mas nada podem fazer a não ser agir com naturalidade como se nada estivesse 

acontecendo. 

Enquanto isso, os turistas encontram-se fisicamente afastados dos autóctones, no 

máximo observando-os à distância. Metaforicamente, os turistas são os visitantes de um 

zoológico observando os animais (autóctones) detrás das jaulas. “ [...] O que deveria ser um 

encontro, sucumbe à ‘síndrome do zoológico’ : uns e outros se observam. O autóctone torna-se 

um espetáculo e um tema de fotografias” . (KRIPPENDORF, 2001, p.85-86). 

Deve-se, todavia, estimular o contato entre turistas e autóctones e não impedi-lo. Os 

prestadores de serviços têm que compreender esta essência e favorecer a interação, bastando 
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apenas alterar a filosofia de trabalho. Por exemplo, os guias de turismo podem exercer seu 

trabalho, contudo, ao invés de se “esconderem” no interior dos ônibus, poderiam estimular os 

passeios a pé. Assim, a interação dos turistas e os autóctones iria se realizar de modo natural e 

gradual. 

Caso contrário, dificultará cada vez mais este encontro, às vezes, chegando ao 

confronto. “ [...] E, até mesmo, no pior dos casos, ao desprezo, em vez do respeito. Os turistas 

desprezam estes autóctones ‘subdesenvolvidos’ , os quais, em contrapartida, desprezam estes 

estrangeiros ‘ liberados’ ” . (KRIPPENDORF, 2001, p.87). 

Portanto, há que alterar o modelo de trabalho desempenhado pelos prestadores de 

serviços turísticos para proporcionar o encontro dos turistas e os autóctones. Somente esta 

interação poderá diluir a imagem elitista concretizada pelo turismo.  

No entanto, o atual modelo de prestação de serviços torna-se um pretexto para 

encarecer o pacote, tendo em vista a possibilidade de oferecer serviços adicionais. Ora, 

realizar passeios de ônibus torna-se um pretexto para encarecer o produto, diferente de 

realizar passeios a pé, onde não há custo algum. 

Neste sentido, a “pacotização” com serviços adicionais além de encarecer o produto 

turístico também dificulta a relação entre os turistas estrangeiros e a comunidade receptora. 

Deste modo, a “pacotização” do produto turístico consiste na terceira e última premissa da 

elitização do turismo.  

Contudo, o turismo compõe-se de um bem de luxo superior, pois a demanda o 

consumirá se disponibilizar de recursos financeiros excedentes. Em outras palavras, só viaja 

quem tem dinheiro. Diferente disso, o turismo será substituído por outro produto, afinal: 

 

[...] o consumidor prioriza as compras de bens indispensáveis e corta o que é 
supérfluo. Nenhum chefe de família vai deixar de pagar a mensalidade da escola de 
um filho, ou fazer as compras do mês, para viajar. Turismo é considerado um bem 
de luxo superior. (COELHO; FERNANDES, 2002, p.186). 

 

Todavia, outros autores defendem o conceito do turismo não ser um bem supérfluo. 

Obviamente, não deve-se priorizar o turismo e desprezar as compras do mês, conforme 

Coelho e Fernandes (2002) mencionaram, mas sim, compreender o turismo como um direito 

legítimo de todo cidadão, conforme  Trigo (1998, p.11; 38) comenta: 

 

As viagens e o turismo são (ou deveriam ser) um direito legítimo e acessível a todos. 
Não constituem um luxo ou algo supérfluo destinado apenas aos mais ricos. [...] Em 
primeiro lugar é preciso considerar o direito que todo mundo tem de se divertir. O 
prazer é fundamental à existência, é uma necessidade como qualquer outra. 
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Devido às mudanças sociais ocorridas ao longo dos séculos, os homens conquistaram 

muitos direitos. E o turismo tem se adequado as próprias mudanças sociais. Meios de 

hospedagens estão se adequando a demandas mais populares e as companhias aéreas estão 

oferecendo tarifas mais baratas. O turismo vem atribuindo uma característica mais social. As 

próprias tendências mercadológicas favorecem o incremento do novo tipo de turismo 

denominado turismo social. 

 

 

2.3 TURISMO PARA TODOS E AS NOVAS TENDÊNCIAS MERCADOLÓGICAS 

 

 

De acordo com o senso comum “o trabalho enobrece o homem”. Este ditado popular 

destaca a importância do trabalho na vida dos seres humanos. Trabalhar é motivo de orgulho, 

enaltece a honra dos indivíduos, torna-se parâmetro de distinção entre os dignos (os que 

trabalham) e os não-dignos (os que não trabalham). Trabalhar é uma dádiva e proporciona 

recompensa no final do mês: o salário. 

Entretanto, há visões oposicionistas sobre o trabalho. Em tempos mais remotos, o 

trabalho era considerado imprecação. Outrora, na contemporaneidade, o trabalho constitui em 

motivo de dignidade e valor. Desta forma, o trabalho demarcara a sociedade ao longo da 

história, segundo Krippendorf (2001, p.104): 

 

Até o momento, a história da humanidade não foi nada mais do que uma história de 
trabalho. Nos tempos antigos, ele era sinônimo de maldição, de fardo: “ ... tu 
ganharás o pão com o suor de teu rosto...” . A seguir, surgiram os reformadores que 
difundiram a idéia da vocação e da dignidade do trabalho: “Ocupai a terra e semeai-
a!” . 

 

De certo modo, uma concepção equivocada alastrou os conceitos sobre o trabalho: 

“quanto maior a carga horária de trabalho, maior será o salário” . Esta corrente ideológica 

abastecida pelos empregadores em ludibriar seus empregados transmutou-se em, apenas, um 

pretexto motivacional para os trabalhadores aumentarem sua carga horária de trabalho.  

Ao aumentar a carga horária, os trabalhadores produziam mais, contanto, não 

significava um acréscimo expressivo do salário. O custo-benefício não favorecia aos 

empregados. Quem realmente lucrava nesta relação eram os empregadores, uma vez que 
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aumentava a produção e, consequentemente, o número de vendas. Em suma, o ciclo de 

produção e consumo pode ser representado da seguinte forma: 

 

[...] O imutável credo dos adeptos do crescimento é o ciclo mágico, o “ciclo do 
crescimento” : mais produção proporciona mais trabalho – mais trabalho proporciona 
mais receita – mais receita permite mais consumo – mais consumo necessita de mais 
produção etc. (KRIPPENDORF, 2001, p.29). 

   

Constata-se, portanto, que o acréscimo na produção acarreta a adição do trabalho. 

Mais trabalho propicia a ampliação da renda. Quanto maior for a renda, maior obstinará o 

consumo. Por sua vez, o consumo desencadeará no aumento da produção, haja vista que 

demandará de maior quantidade de produtos a serem consumidos. E o ciclo permanece estável 

e rigorosamente inalterado. 

Neste sentido, as pessoas trabalham cada vez mais. Afinal, a produção gera o consumo 

e vice-versa. Sem consumo não há produção e sem produção não há o que consumir. O 

consumo encontra-se atrelado à acumulação de riqueza. E a acumulação de riqueza deriva-se 

do trabalho.  

Nesta proporção, o trabalho rege o cotidiano do ser humano. Trabalha-se bastante para 

arrecadar mais dinheiro, porém o trabalho toma todo o tempo. Assim, de nada adiantará 

trabalhar cada vez mais e obter uma renda considerável se não há tempo para desfrutar da 

mesma riqueza conquistada. Torna-se um verdadeiro paradoxo trabalhar muito para adquirir 

dinheiro se não tem tempo para despendê-lo em atividades recreativas. 

Conciliar a vida profissional com a vida particular equivale a um dilema do homem 

pós-moderno. Não se deve viver para trabalhar, mas deve-se trabalhar para viver. A incógnita 

refere-se ao saber dosar o tempo, destinando certo horário para o trabalho e certo horário ao 

lazer. A balança das prioridades precisa permanecer equilibrada, nunca pesando mais para o 

lado do lazer ou do trabalho. Somente desta maneira, pode-se conquistar uma boa qualidade 

de vida. 

Contudo, a balança das prioridades tende a pesar mais para o lado profissional, sob o 

efeito de o trabalho dignificar o homem. Por conseguinte, a vida particular acaba perdendo 

espaço em relação à vida ocupacional. Em muitas oportunidades, os indivíduos preferem 

sacrificar o tempo com a família e com os amigos para trabalhar, no intuito de receber um 

respaldo maior dentro da instituição onde exerce sua profissão, em vista de conquistar 

prestígio e almejar um cargo superior: 
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[...] Considera-se, por exemplo, a posição de um executivo de uma grande empresa. 
Este pode estar altamente comprometido com seu trabalho, ser ambicioso e estar, 
também, altamente envolvido com a sua vida em família. Na sua experiência de 
trabalho, pode desejar administrar os três: fazer um bom trabalho, subir na 
organização, bem como atingir razoável equilíbrio entre o trabalho e o lazer, de tal 
forma que possa passar os fins-de-semana e a maioria das noites com a sua família. 
Em algumas situações, os três aspectos podem coincidir; em outras, duas esferas de 
interesse podem ser compatíveis, enquanto em outras os diferentes interesses podem 
não ter relação entre si. A vida transcorre muito calmamente para o executivo na 
primeira hipótese (por exemplo, este tem uma grande idéia que contribui para seu 
desempenho no trabalho e a promoção ocorre, dando-lhe também mais tempo para o 
lazer), mas apresenta dificuldades nos últimos dois casos. A sua grande idéia pode 
melhorar o desempenho e a perspectiva de carreira, mas pode significar mais 
trabalho e menos lazer. Ou então pode capacitá-lo a reduzir a sua carga de trabalho, 
mas de uma forma que também o torne menos visível e, portanto, transformando-o 
em um candidato menos elegível para promoção [...]. (MORGAN, 1996, p.154-155). 

 

Desta forma, a carreira profissional sobrepõe a vida particular. Os seres humanos 

despendem a maior parte de suas vidas trabalhando. Ficam subordinados ao trabalho e o 

trabalho coordena suas vidas. O tempo de descanso, o tempo de lazer, o tempo para almoço, o 

tempo para dormir e o tempo para acordar... O trabalho controla o tempo – e o tempo do 

trabalho consome vidas. 

Sem dúvida alguma, não se deve abster do trabalho, no entanto, torna-se essencial 

ressaltar a necessidade do tempo livre. Este, provavelmente, equipara-se como fator 

primordial para as mudanças do comportamento humano, proporcionando uma nova 

interpretação do trabalho. 

Por isso, existe uma nova concepção do trabalho. Um conceito, no qual, as pessoas 

tendem a trabalhar menos, obter uma renda inferior, porém assimilar melhor o tempo. 

Despender o seu tempo não apenas para o trabalho, mas sim, em atividades de lazer e 

diversão.  

Este novo conceito vem transformando os interesses dos homens, cada vez menos 

materialistas e mais humanos, visando o bem-estar com a família e amigos e o distanciando 

dos aparatos materiais, à medida que Krippendorf (2001, p.115; 117) analisa: 

 

[...] Uma vez satisfeitas as principais necessidades materiais, é perfeitamente 
concebível que o nosso interesse se volte para os bens imateriais. [...] Valores como 
a liberdade, a participação, a expansão pessoal tornam-se prioritários, à medida que 
outros, como a promoção profissional, a segurança material e o mérito, perdem sua 
importância. [...] Muitas pessoas começam a se dar conta de que não é ganhando 
mais dinheiro e consumindo mais que, obrigatoriamente, aumentará o seu bem-estar 
e que se multiplicarão as oportunidades de expansão pessoal. Tem-se bastante 
dinheiro e bens e nenhum tempo para aproveitá-los, para fazer o que se gostaria. 
Não se tem mais tempo para a família, para os amigos, para si próprio. [...] Mas o 
tempo é vida, e as pessoas redescobrem o tempo. A consciência do dinheiro é pouco 
a pouco substituída pela consciência do tempo. [...] Que nos impõe num ritmo de 
vida rígido e nos prescreve quando devemos trabalhar, descansar e quando devemos 
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tirar férias. [...] E isso, muito embora o mal-estar crescente das pessoas, apesar do 
fato – estabelecido – de que um grande número de seres humanos estaria pronto, 
hoje, a trabalhar menos e a ganhar menos para poder viver mais. 

 

Todavia, torna-se contraditório discutir sobre esta nova concepção do trabalho, 

sobretudo, em uma realidade como a brasileira. Afinal, refere-se a uma sociedade 

caracterizada pela ausência de direitos, por formação cívica conturbada e distinções de classes 

sociais completamente bipolares. Comentar a respeito desta corrente ideológica do trabalho 

em uma nação que durante muitos séculos admitia mão-de-obra escrava, demonstra o quanto 

conflitante representa o debate. 

A constituição cívica do Brasil encontra-se completamente interligada aos direitos 

trabalhistas conquistados pelas classes operárias. Entretanto, os direitos sociais mais 

significativos poderiam ter sido alcançados em 1889, com a abolição da escravatura. “ [...] A 

abolição incorporou os ex-escravos aos direitos civis. Mesmo assim, a incorporação foi mais 

formal do que real.”  (CARVALHO, 2006, p.17). 

Os ex-escravos conquistaram a liberdade, no entanto, não houvera assistência aos 

mesmos. Eles continuaram marginalizados perante a sociedade. Poucos conseguiram mudar o 

quadro, se alfabetizando e ascendendo profissionalmente. Outros, continuaram trabalhando 

nas fazendas sob um salário extremamente baixo. 

Além disso, inúmeros grupos de ex-escravos migraram às cidades do Rio de Janeiro e 

de São Paulo na tentativa de empregos mais condizentes, contudo, sem êxito. Permaneciam 

desprezados e foram, pouco a pouco, substituídos pela mão-de-obra imigrante, principalmente 

a italiana (no caso de São Paulo). Os ex-escravos persistiam renegados e tiveram que trabalhar 

por salários muito baixos, dificultando, e muito, pela busca de melhores condições de vida, 

conforme Carvalho (2006, p.52) menciona: 

 

No Brasil, aos libertados não foram dadas nem escolas, nem terras, nem empregos. 
Passada a euforia da libertação, muitos ex-escravos regressaram a suas fazendas, ou 
a fazendas vizinhas, para retomar o trabalho por baixo salário. Dezenas de anos após 
a abolição, os descendentes de escravos ainda viviam nas fazendas, uma vida pouco 
melhor do que a de seus antepassados escravos. Outros dirigiram-se às cidades, 
como o Rio de Janeiro, onde foram engrossar a grande parcela da população sem 
emprego fixo. Onde havia dinamismo econômico provocado pela expansão do café, 
como em São Paulo, os novos empregos, tanto na agricultura como na indústria, 
foram ocupados pelos milhares de imigrantes italianos que o governo atraía para o 
país. Lá, os ex-escravos foram expulsos ou relegados aos trabalhos mais brutos e 
mais mal pagos. 

 

Naquela ocasião, a carência de assistência social aos ex-escravos proporcionou 

implicações duradouras aos negros no país. Na contemporaneidade, os negros prosseguem 
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compondo a maior parcela da população excluída socialmente e economicamente, com altas 

taxas de analfabetismo, baixo índice de escolaridade e, por conseguinte, sub-empregos 

tendendo a informalidade com salários muito restritos. Apenas como análise comparativa:  

 

O analfabetismo em 1997 era de 9,0% entre os brancos e de 22% entre os negros e 
pardos; os brancos tinham 6,3 anos de escolaridade; os negros e pardos, 4,3; entre os 
brancos, 33,6% ganhavam até um salário mínimo; entre os negros, 58% estavam 
nessa situação, e 61,5% entre os pardos; a renda média dos brancos era de 4,9 
salários mínimos; a dos negros, 2,4, e a dos pardos 2,2. (CARVALHO, 2006, p.208). 

 

Ao avaliar estes dados, constata-se que os direitos civis conquistados com a abolição 

da escravatura não significaram, necessariamente, uma sociedade mais justa e igualitária. Ao 

contrário: ao longo do processo histórico, os negros continuaram a lutar por melhores 

condições de vida, ascensão social e reconhecimento perante o restante da sociedade. Mesmo 

que muitas vezes, a ascensão social tenha ocorrido por rumos alternativos, ou seja, por 

intermédio de atividades não co-relacionadas com o grau de escolaridade. 

Neste caso, refere-se ao futebol, ao samba e às manifestações culturais populares, 

como é o exemplo do carnaval. Estas atividades sempre estiveram fortemente atribuídas à 

população negra, por consistir na opção mais viável de escapismo às mazelas que afligem tal 

parcela da população. Assim, segundo Carvalho (2006, p.52-53): 

 

As conseqüências disso foram duradouras para a população negra. Até hoje essa 
população ocupa posição inferior em todos os indicadores de qualidade de vida. É a 
parcela menos educada da população, com os empregos menos qualificados, os 
menores salários, os piores índices de ascensão social. [...] A população negra teve 
que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social, e freqüentemente precisou fazê-
lo por rotas originais, como o esporte, a música e a dança. Esporte, sobretudo o 
futebol, música, sobretudo o samba, e dança, sobretudo o carnaval, foram os 
principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. 

    

Na verdade, os negros não lutam apenas por condições mais condizentes de qualidade 

de vida, como também, por reconhecimento e contra o preconceito racial. Desde o período da 

escravidão, o preconceito era flagrante. Não meramente o preconceito racial em si, mas o 

preconceito por serem escravos. 

A tal ponto que, ocorria o incrível fenômeno de ex-escravos, uma vez libertos, 

possuírem escravos. Ou seja, depois de conquistarem a liberdade, aqueles admitiam escravizar 

os seus semelhantes. Esta análise verifica como a escravidão estava enraizada na sociedade. 

Os escravos simbolizavam uma mercadoria acessível a todos, inclusive aos ex-escravos: 
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[...] Toda pessoa com algum recurso possuía um ou mais escravos. O Estado, os 
funcionários públicos, as ordens religiosas, os padres, todos eram proprietários de 
escravos. Era tão grande a força da escravidão que os próprios libertos, uma vez 
livres, adquiriam escravos. A escravidão penetrava em todas as classes, em todos os 
lugares, em todos os desvãos da sociedade: a sociedade colonial era escravista de 
alto a baixo. [...] Esses dados são perturbadores. Significam que os valores da 
escravidão eram aceitos por quase toda a sociedade. Mesmo os escravos, embora 
lutassem pela própria liberdade, embora repudiassem sua escravidão, uma vez 
libertos admitiam escravizar os outros. Que os senhores achassem normal ou 
necessária a escravidão, pode entender-se. Que libertos o fizessem, é matéria para 
reflexão. (CARVALHO, 2006, p.20; 49). 

 

Observa-se, portanto, quantos obstáculos a população negra atravessara na busca por 

condições mais humanitárias e igualitárias. A contribuição dos negros para a formação cívica 

do país serve de referência de determinação e vontade, demonstrando claramente a bravura e 

coragem desta população tão sofrida pelos tortuosos percursos da história brasileira.  

Não obstante, outra parcela da população também contribuíra para a identidade do 

povo nacional. A classe operária desempenhava o papel de contestadora da ordem política, 

lutando por seus direitos e resistindo às injustiças operadas pelos patrões. 

Ao visar por seus direitos, a classe operária conduziu na formação de uma nova 

civilização, mais contundente e não-inibida, atuante e não-omissa, confrontadora e não-

alienada, conforme Carvalho (2006, p.60) avalia: 

 

Sob o ponto de vista da cidadania, o movimento operário significou um avanço 
inegável, sobretudo no que se refere aos direitos civis. O movimento lutava por 
direitos básicos, como o de organizar-se, de manifestar-se, de escolher o trabalho, de 
fazer greve. Os operários lutaram também por uma legislação trabalhista que 
regulasse o horário de trabalho, o descanso semanal, as férias, e por direitos sociais 
como o seguro de acidentes de trabalho e aposentadoria. 

 

Ao defenderem seus direitos, o movimento operário favorecia a progressão não apenas 

dos direitos trabalhistas, como também dos direitos sociais, tendo em vista que um encontra-

se conexo ao outro. Todavia, o movimento operário era atribuído somente aos trabalhadores 

dos grandes centros urbanos. Os direitos trabalhistas e sociais sequer perpetuavam nas áreas 

mais afastadas e menos desenvolvidas do país. 

Desta forma, os trabalhadores rurais ainda estavam à mercê dos seus respectivos 

coronéis. Estes, mandavam e desmandavam em seus latifúndios. Dentro do perímetro 

territorial de seu pertence, o coronel era a ordem. “Nas fazendas, imperava a lei do coronel, 

criada por ele, executada por ele. Seus trabalhadores e dependentes não eram cidadãos do 

Estado brasileiro, eram súditos dele.”  (CARVALHO, 2006, p.56). 
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Por isso, os trabalhadores rurais permaneciam reféns e subordinados aos coronéis. Os 

direitos sociais e trabalhistas conquistados pelos operários na malha urbana, nada 

simbolizavam para os campesinos. Afinal, o Estado os abandonara, não providenciava 

assistência, nem proclamava proteção e segurança aos camponeses. 

No entanto, o coronel também efetivava a função paternalista em momentos mais 

críticos. Quando o trabalhador precisava de assistência, quando carecia de auxílio ou qualquer 

tipo de proteção, a figura do coronel transcorria como indispensável.  

Os proprietários de terras prestavam ajuda aos seus funcionários em situações de 

precariedade de saúde ou de segurança. Até porque, como o Estado não atuava na zona rural, 

então os coronéis admitiam o posto do gestor público, acudindo os seus funcionários.  

Por prestarem auxílio aos camponeses, os coronéis mantinham o respeito e o controle 

de grande parte de seus dependentes. Em troca, estes trabalhavam em condições precárias de 

exercício e por salários reduzidos, porém satisfeitos por estarem sob a tutela e proteção do 

coronel.  

Desta maneira, os proprietários de terra mantinham a lealdade dos seus funcionários e 

estes sentiam-se amparados pela legitimidade do coronel. A relação constatava-se 

harmoniosa, mesmo com a exploração por parte do coronel aos seus empregados: 

 

[...] Assim como controlavam a justiça e a polícia, os grandes proprietários também 
constituíam o único recurso dos trabalhadores quando se tratava de comprar 
remédios, de chamar um médico, de ser levado a um hospital, de ser enterrado. A 
dominação exercida pelos coronéis incluía esses aspectos paternalistas que lhe 
davam alguma legitimidade. Por mais desigual que fosse a relação entre coronel e 
trabalhador, existia um mínimo de reciprocidade. Em troca do trabalho e da 
lealdade, o trabalhador recebia proteção contra a polícia e assistência em momentos 
de necessidade. Havia um entendimento implícito a respeito dessas obrigações 
mútuas. Esse lado das relações mascarava a exploração do trabalhador e ajuda a 
explicar a durabilidade do poder dos coronéis. (CARVALHO, 2006, p.64) 

 

Enquanto isso, nos centros urbanos, os operários debutavam e reivindicavam seus 

direitos trabalhistas. Neste caso, o inimigo comum não era o coronel, mas sim, o patrão. 

Mesmo que pequena parcela da população brasileira morasse nas cidades, os operários 

constituíam um grupo fortalecido, unido, imbuído e melhor instruído para confrontar-se com 

os patrões – completamente diferente dos trabalhadores rurais. 

No entanto, somente no governo do Presidente Getúlio Vargas, os pedidos dos 

trabalhadores urbanos foram finalmente atendidos. Contudo, apenas os trabalhadores urbanos 

gozaram de tais direitos, pois os trabalhadores rurais sequer os obtiveram.  
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Obviamente, tratava-se de uma estratégia política e uma manobra eleitoreira do 

mesmo presidente, tendo em vista que outras cidades intensificaram o processo de 

urbanização ao longo dos anos. Por articular ações beneficentes aos operários, Getúlio Vargas 

construía uma imagem altamente positiva frente às massas.  

A concretização da boa imagem complementou o número de adeptos a gestão do 

presidente. Com isso, Vargas pôde controlar as massas e implantar um regime político 

extremamente autoritário, no entanto, sem o descontentamento da população. Contanto, 

observa-se que os interesses de Vargas consistiam em defender o povo somente para agremiar 

maior poder político e não em prol do desenvolvimento social. 

Todavia, mesmo contendo interesses ambíguos, a regulamentação dos direitos 

trabalhistas providenciados por Vargas compadeceu em grandes subsídios do Estado ao povo 

brasileiro – embora não retratasse o povo como um todo. A regulamentação das leis 

trabalhistas permitiu às classes operárias condições mais justas de trabalho. A Constituição de 

1934 congregou uma série de direitos aos trabalhadores brasileiros: 

 

[...] A Constituição de 1934 consagrou a competência do governo para regular as 
relações de trabalho, confirmou a jornada de oito horas e determinou a criação de 
um salário mínimo capaz de atender às necessidades da vida de um trabalhador 
chefe de família. O salário mínimo foi adotado em 1940. A Constituição criou 
também a Justiça do Trabalho, que entrou em pleno funcionamento em 1941. Em 
1943, veio a Consolidação das Leis do Trabalho, uma codificação de todas as leis 
trabalhistas e sindicais do período. A CLT17 teve impacto profundo e prolongado nas 
relações entre patrões, empregados e Estado.  (CARVALHO, 2006, p.112-113). 

    

A Constituição de 1934 formalizou as bases dos direitos trabalhistas no país, uma vez 

adquiridos, não poderiam ser reprimidos. De fato, os direitos trabalhistas encontravam-se 

consolidados, mas os direitos sociais sofreram tanto avanços quanto retrocessos.  

A ausência da liberdade de expressão durante a Ditadura Militar, por exemplo, 

significou um retrocesso na história dos direitos civis. Em contrapartida, o movimento das 

Diretas Já acenava para a retomada dos mesmos direitos. Ou seja, enquanto os direitos civis 

oscilavam entre progressos e retrocessos, os direitos trabalhistas apenas se aperfeiçoavam no 

processo histórico. 

Novos direitos trabalhistas foram aderidos e propiciaram às mulheres, aos portadores 

de deficiência física e aos aposentados melhores condições de vida. Carvalho (2006, p.206) 

cita a Constituição de 1988, explicitando a idéia anteriormente mencionada: 

                                                 
17 Sigla designada a Consolidação das Leis do Trabalho, constitui em importante norma legislativa brasileira 
referente aos direitos dos trabalhadores. Sancionada em 1943 por Getúlio Vargas, a CLT tinha como prioridade a 
regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho.  
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 A Constituição de 1988 ampliou também, mais do que qualquer de seus 
antecedentes, os direitos sociais. Fixou em um salário mínimo o limite inferior para 
as aposentadorias e pensões e ordenou o pagamento de pensão de um salário mínimo 
a todos os deficientes físicos e a todos os maiores de 65 anos, independentemente de 
terem contribuído para a previdência. Introduziu ainda a licença-paternidade, que dá 
aos pais cinco dias de licença do trabalho por ocasião do nascimento dos filhos. 

 

As conquistas dos direitos civis e trabalhistas proporcionaram uma sociedade mais 

igualitária, se comparada a outrem. Uma sociedade que pode gozar de maior renda e tempo 

livre. Afinal, a efetivação dos direitos trabalhistas, sobretudo referente à redução da carga 

horária e às férias remuneradas contribuiu para que os indivíduos disponibilizassem maior 

tempo livre, realizando atividades de lazer e satisfações próprias.  

Ademais, o aumento significativo do salário – também, muito em virtude das leis 

trabalhistas – atrelado a novos aspectos sociais, desencadeou um processo de motivação 

intrínseca que faz surgir o desejo de conciliar novas atividades de lazer em localidades 

distantes do convívio cotidiano. 

Juntamente com os avanços tecnológicos, os direitos sociais e trabalhistas propiciaram 

a democratização do lazer. E dentro do amplo universo do lazer, encontra-se a atividade 

turística. Por conseguinte, o turismo transfigurou-se em uma atividade mais democrática, não 

mais uma bênção para as minorias privilegiadas financeiramente.  

O lazer e o turismo tornaram-se acessíveis a muitas pessoas de situação econômica 

mais debilitada. E, até mesmo em uma realidade como a brasileira, onde a formação cívica 

apresentou-se extremamente conturbada, repleta de injustiças e diferenças sociais, pode-se 

examinar esta nova tendência do turismo para todas as classes sociais. 

Uma família brasileira de classe média, por exemplo, ao destinar parte da renda 

mensal para pagamentos de impostos e demais necessidades básicas (alimentação, moradia e 

saúde pessoal), possivelmente reservará a outra parcela da renda para o lazer.  

Assim, “chama-se renda discricionária a parcela do orçamento doméstico que resta 

após o núcleo familiar haver quitado todas as suas despesas usuais, indispensáveis à 

manutenção do lar e sobrevivência dos indivíduos.”  (SALOMÃO, 2000, p. 93). 

No entanto, esta parte da renda talvez nem seja empregada ao lazer, considerando que 

a família interessa-se na aquisição de bens comumente cobiçados pela sociedade 

contemporânea (como geladeira, microondas, computador e automóvel) ou, simplesmente, 

pretende aplicá-la na poupança, por ser o tipo de investimento mais seguro.  
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Compreende-se, desta maneira, que a renda discricionária não será, essencialmente, 

empregada para o lazer, muito menos em atividades integradas ao turismo. Até porque, o lazer 

incorpora outras atividades recreativas, nem sempre co-relacionadas ao turismo, conforme 

Salomão (2000, p.23) verifica: 

 

O lazer engloba desde o turismo até a arte, passando pela culinária. Viagens de 
férias, passeios de fim de semana, cinema, teatro, danceterias, bares, restaurantes e 
parques de diversões estão incluídos nesta categoria de comportamento. Incluídas 
estão ainda uma lista extensa de atividades caseiras, como ver televisão, jogar video 
game, ouvir música, ler ou simplesmente juntar os amigos para o churrasco no 
domingo. 

  

Desta forma, entende-se que o turismo compete pela preferência do consumidor com 

outras atividades recreativas. Contudo, o avanço tecnológico, sobretudo no setor dos 

transportes e na área da medicina, o progresso dos meios de comunicação em escala global, 

além da difusão do inter-relacionamento entre povos e nações favoreceram para o incremento 

do turismo a todas as classes sociais. 

Os avanços tecnológicos no setor dos transportes permitiram veículos mais rápidos, 

seguros e confortáveis. Somente como parâmetro comparativo, os aviões estão para a 

contemporaneidade assim como as embarcações estavam para o período da Renascença18, 

demonstrando o quão importante apresentava ambos os meios de locomoção: 

 

A visão do ser humano em relação ao espaço planetário mudou profundamente na 
época da Renascença, por ocasião dos “descobrimentos”  marítimos. Essas viagens 
trouxeram uma imensa quantidade de conhecimentos que precisaram ser absorvidos 
e representados. [...] À medida que os meios de transportes ficavam mais eficientes, 
ou seja, mais rápidos, seguros, confortáveis e com maior capacidade de transporte de 
carga e passageiros, o mundo ia sendo gradativamente comprimido. (TRIGO, 2003, 
p.143-144). 

    

A idéia de espaço comprimido deve-se à velocidade dos meios de locomoção. Quanto 

mais velozes, menor será o tempo despedido na viagem. Ao realizar viagens em menor espaço 

de tempo, transmite a sensação de encurtamento das distâncias, haja vista que é permitido 

realizar prolongados trajetos em curto intervalo temporal.  

                                                 
18 Período histórico compreendido ao final da Idade Média. A Renascença demarca a revalorização das 
referências culturais da antiguidade clássica, norteado para uma ideologia humanista e antropocêntrica (o homem 
no centro do mundo), em oposição ao Teocentrismo adotado na Era Medieval. Representa uma fase de transição 
entre o feudalismo e o capitalismo, experimentando uma série de mudanças na cultura, religião, economia e, 
principalmente, nas ciências.  
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Ou seja, em questões de horas, pode-se atravessar o Oceano Atlântico, ligando duas 

cidades como Rio de Janeiro no Brasil e Lisboa em Portugal, em uma distância equivalente a 

7.700 quilômetros. (GUIAVIAJAR, 2004).  

Resultado inimaginável na época da Renascença, porém tangível no mundo moderno. 

Atravessar fronteiras geográficas em pequeno trecho de tempo não equivale mais a um 

empecilho. Devido a essas circunstâncias, crê-se no encurtamento do planeta. O mundo não 

ficou menor, mas pode-se realizar uma viagem ao seu redor em menos tempo do que outrora. 

Ademais, o avanço da medicina também contribuíra para o turismo. Os aposentados 

disponibilizam de tempo e renda discricionária, contudo não desfrutavam de rica saúde. Com 

o aperfeiçoamento da tecnologia médica, os aposentados passaram a viver mais e melhor. Por 

conseguinte, passaram a aproveitar melhor da própria aposentadoria. O turismo transformou-

se em uma válvula de recreação e diversão para os aposentados.  

O progresso tecnológico também favorecera ao setor de telecomunicações. Por 

intermédio do advento da Internet, a comunicação global encontra-se mais facilitada. No 

turismo, a divulgação de cidades e países deriva-se da transmissão via satélite de eventos 

esportivos, programas de televisão sobre viagens assim como filmes, seriados e novelas, por 

exemplo. A telecomunicação representa uma peça chave na propagação dos lugares. 

Em síntese, a tecnologia beneficiou o crescimento do turismo. Os expressivos números 

referentes às chegadas de viajantes internacionais e à movimentação financeira oriunda do 

turismo encontram-se relacionados a todos os aspectos já citados, segundo Lage e Milone 

(2001, p.208) mencionam: 

 

Na sociedade capitalista moderna, o turismo pode ser considerado uma força 
socioeconômica de grandes proporções em nível mundial. A rapidez do avanço 
tecnológico, a evolução dos transportes e o progresso das comunicações 
possibilitaram a redução das distâncias de maneira notável, permitindo que mais 
pessoas se deslocassem para qualquer parte do mundo em questão de horas. 
Considerando-se ainda a maior disponibilidade de tempo livre para o lazer, vemos 
que é cada vez maior o número de pessoas que viajam. 

 

O raciocínio de Coelho e Fernandes (2002) coincide com a análise de Lage e Milone 

(2001), ao debater sobre a evolução do turismo no mundo moderno, destacando o 

encurtamento das distâncias, o aumento da expectativa de vida e dos direitos trabalhistas, 

assunto, do qual, tão abordado no presente trabalho: 

 

A evolução do mundo moderno, o estreitamento das distâncias geográficas, o 
crescente inter-relacionamento das economias e dos povos, as inúmeras conquistas 
trabalhistas e, não menos importantes, as diversas contribuições positivas da 
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medicina, que possibilitam o aumento da expectativa de vida média do ser humano, 
transformaram o turismo em uma atividade que merece um estudo abrangente, dos 
pontos de vista social, cultural, político e econômico. (COELHO; FERNANDES, 
2002, p.16). 

  

Com tantos aspectos atribuídos ao incremento do turismo, uma nova concepção a 

atividade lhe fora designada. Um conceito de turismo mais democrático, mais popular em 

restrição ao turismo elitista e de minorias. No intuito de atender a nova demanda, as 

prestadoras de serviços turísticos modificaram a filosofia de trabalho.  

Proliferam-se, deste modo, meios de hospedagem alternativos, com acomodações mais 

simples e diárias de menor custo. Ademais, as empresas aéreas ofertam suas passagens com 

descontos e, devido a isso, as agências de viagens oferecem pacotes turísticos mais 

econômicos. Tudo para atender a nova tendência do mercado, cada vez mais exigente por 

serviços mais baratos, no entanto, de qualidade.  

Esta tendência refere-se à própria evolução do turismo. Por constituir em uma 

atividade, um fenômeno mais acessível às camadas inferiores da pirâmide social, comporta-se 

em uma mercadoria de maior alcance e interfere no cotidiano do homem. Concretiza-se, desta 

forma, o pano de fundo para a atuação do denominado turismo social.  

O turismo social teve origem no período correspondente ao intervalo das duas Guerras 

Mundiais, entre 1920 e 1940. Neste sentido, os sindicatos e as organizações não 

governamentais da Itália, da Alemanha e da União Soviética deram início à estruturação de 

subsídios aos trabalhadores de baixa renda para os mesmos realizassem viagens em grupos.  

Ainda na segunda década do século XX, durante os governos totalitaristas da Itália, da 

Alemanha e da Rússia, o turismo social fora incorporado aos projetos sociais. Contanto, a 

pretensão do Estado em disseminar a prática do turismo social designava ao controle do 

tempo livre das massas e, simultaneamente, na perspectiva de obter reconhecimento.  

Observa-se, portanto, que a difusão do turismo social referia-se apenas como 

ferramenta de dominação ideológica por parte do Estado, uma estratégia de manipulação do 

povo. 

Somente em sete de junho de 1963, na cidade de Bruxelas, capital da Bélgica, fundou-

se o Escritório Internacional do Turismo Social (BITS), com o objetivo de promover o 

turismo social em escala internacional. A fundação do BITS culminou na formação de uma 

entidade que melhor representasse a classe trabalhadora, uma vez que sequer houvera 

interesses ambíguos como aconteceu nos governos totalitaristas de outrora. 



 

 

66 

 

Desta maneira, a pretensão do turismo social destina a democratização da atividade 

turística, tornando-o acessível a camadas sociais menos afortunadas e permitindo a inserção 

social. Em outras palavras, o turismo social, “ [...] por sua aspiração de democratização do 

turismo, contribui a luta contra a iniqüidade e contra a exclusão, uma vez que favorece a 

coesão social” . (FALCÃO et al, 2006, p.127-128). 

Fruto da sociedade industrial, o turismo social proporciona uma alternativa de 

recreação e lazer para as classes desamparadas em termos financeiros. Consta como 

oportunidade de enriquecimento cultural, inclusão social, além de fator integrador entre 

turistas e comunidades. 

Por intermédio de preços mais alusivos a realidade do povo brasileiro, o turismo social 

visa a comercialização de produtos turísticos de menor custo, com pagamento facilitado, 

dividido em muitas prestações. Comumente usufruem de acomodações mais simples, 

entretanto, de boa qualidade. Ou por meios de hospedagens alternativos como camping19 e 

Albergues da Juventude20. 

Neste sentido, o turismo social compõe-se de equipamentos apropriados para atender a 

esta demanda, por apresentarem preços com valores módicos, principalmente aos comparados 

com os grandes estabelecimentos hoteleiros. Obviamente, equivalem a alojamentos mais 

rústicos e menos luxuosos, todavia, buscam oferecer segurança e conforto.  

Por conseguinte, a qualidade não se encontra completamente proporcional as variáveis 

preço e luxo. Os equipamentos turísticos podem oferecer baixos preços e constituírem em 

produtos de qualidade. Portanto, deve-se difundir esta proposta de conscientização, a fim de 

apagar a imagem negativa dos produtos turísticos de menor preço: 

 

Temos de nos conscientizar de que o conforto, a segurança e o prazer não são 
necessariamente caríssimos e luxuosos. Há soluções práticas e funcionais que podem 
garantir uma viagem econômica e gostosa. É preciso instalar equipamentos turísticos 
“bons, bonitos e baratos” : restaurantes com comida caseira, simples e econômica; 
hotéis de uma ou duas estrelas ou alojamentos para receber famílias; ônibus seguros 
e livres do aparato tecnológico que os encarece. (TRIGO, 1998, p.39). 

       

Destarte, o turismo social não visa exclusivamente o lucro, pois oferecem mercadorias 

de menor preço. O propósito do turismo social circunda ao proporcionar o exercício da plena 

                                                 
19 Entende-se por camping ou acampamentos turísticos “ [...] os espaços de terreno devidamente delimitados, 
dotados e acondicionados para sua ocupação temporária, com capacidade para mais de dez pessoas que 
pretendam viver ao ar livre, com a finalidade de férias ou turísticos, utilizando barracas de acampar, caravanas 
ou outros elementos de hospedagem facilmente transportáveis.”  (MONTEJANO, 2001, p.162). 
20 Estabelecimento de hospedagem comercial alternativo direcionado ao público jovem e de menor poder 
aquisitivo, visto que oferecerem preços mais baixos em comparação aos meios de hospedagem mais tradicionais. 
Compõe-se em uma rede internacional e tem como objetivo integrar pessoas de várias partes do mundo.  
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cidadania e não somente o caráter puramente comercial. Baseado em tal ponto de vista, o 

BITS – citado por Falcão et al (2006) – define turismo social como: 

 

O conjunto de relações e fenômenos resultantes da participação no turismo das 
camadas sociais menos favorecidas, participação que se torna possível ou facilitada 
por medidas de caráter social bem definidas, mas que implicam um predomínio da 
idéia de serviço e não de lucro. (FALCÃO et al, 2006, p.132). 

   

Outra definição sobre turismo social encontra-se relacionado ao aproveitamento 

sustentável dos recursos naturais e patrimoniais históricos. Até porque, a democratização do 

turismo deve-se efetuar de maneira organizada e responsável, acenando sempre para a 

preservação e manutenção dos bens turísticos. Conforme referenciado por Falcão et al (2006), 

o Observatório de Inovação do Turismo da Fundação Getúlio Vargas conceitua o turismo 

social como: 

 

Forma de turismo que amplia a inclusão social pela utilização de meios, bens e 
serviços do arranjo produtivo do turismo, com aproveitamento sustentável dos 
recursos naturais e culturais, proporcionando o exercício da cidadania. (FALCÃO et 
al, 2006, p.134). 

  

Ao ser citado por Falcão et al (2006), Vilmar Jacques – técnico de turismo social do 

Serviço Social do Comércio (SESC) de Santa Catarina – apresentou a seguinte definição em 

sua monografia intitulada “Turismo Social: viabilizando a democratização da atividade 

turística” , realizando uma visão amplificada e distintiva a respeito do assunto: 

 

Entende-se por Turismo Social uma atividade em forma de passeios, viagens ou 
excursões, preferencialmente em grupo e envolvendo a utilização de equipamentos 
de hospedagem e transporte, ao alcance de amplos setores da população, porém mais 
especificamente dirigida às camadas sociais que não teriam condições de viajar com 
seus próprios recursos, de modo que o preço pago pelo usuário seja inferior ao custo 
real do produto a ser utilizado, graças aos subsídios oferecidos pelas instituições 
governamentais, associações de classe ou ainda organizações privadas, sem intuitos 
lucrativos. É importante frisar que deve existir um enriquecimento cultural 
abrangente, dentro de uma proposta crítica com relação ao consumismo, que vise ao 
pleno bem-estar social e à melhoria da qualidade de vida de seus participantes. 
(FALCÃO et al, 2006, p.134). 

  

Basta salientar que o turismo social direciona-se a grupos de pessoas precariamente 

incluídos na atividade turística, dos quais apresentam renda mensal limitada. Por conseguinte, 

o turismo social destina-se as famílias de baixa renda, assim como a estudantes, aos 

aposentados (terceira idade) e aos trabalhadores. 
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Em síntese, o turismo social refere-se à “ [...] segmentos da demanda turística formado 

por: turismo juvenil, turismo da terceira idade e turismo familiar [...].”  (MONTEJANO, 2001, 

p.57). A propósito, pode-se definir, em linhas gerais, o seguinte conceito sobre turismo social: 

 

O conceito de turismo social deve levar em conta os aspectos operacionais, 
considerando os programas, as realizações e as ações encaminhadas para efetivar o 
direito às férias. Leva em conta também o acesso ao turismo de grupos da 
população, especialmente os jovens, as famílias, os idosos, os aposentados, pessoas 
com deficiência, pessoas com recursos escassos, entre outras, que se preocupam com 
a qualidade da relação entre os visitantes e as comunidades anfitriãs. (FALCÃO et 
al, 2006, p.133).   

 

Portanto, torna-se pertinente distinguir o turismo social do turismo de massa. Embora 

o primeiro seja oriundo do segundo, há diferenças abismais entre as duas práticas de 

atividade. O turismo de massa recebe uma conotação mais pejorativa, por consistir em 

práticas predatórias e insustentáveis. 

Diferentemente, o turismo social repudia estas práticas, ao promover o 

desenvolvimento sustentável do fenômeno turístico. Comumente, o turismo de massa destina-

se a grupos de indivíduos que realizam turismo sem a intervenção do trade, consistindo em 

organizar suas viagens de modo independente.  

No caso do turismo social, a participação do trade turístico evidencia-se como 

primordial, atuando como fator responsável em comercializar mercadorias turísticas em prol 

da comunidade. Assim, o turismo de massa equivale a uma prática predatória e não visa a 

conservação dos atrativos, provocando efeitos coercivos para as localidades, conforme 

Penteado (2006, p.9) observa: 

 

Diversos estudos comprovam que o turismo de massa causa graves seqüelas nas 
localidades, somente trazendo lucro para poucos setores, muito deles especulativos. 
De nada adianta encher uma localidade com turistas se esse centro turístico não tiver 
condições de receber a demanda, ofertar produtos de qualidade (para absolver a 
renda gerada) e aplicar em novos investimentos, na preservação e conservação de 
seu patrimônio. 

 

Assim, constata-se que o turismo de massa é, justamente, o adverso do turismo social. 

Ao priorizar o desenvolvimento do turismo de maneira sustentável, preservando os atrativos 

culturais, históricos e naturais, por contar com o intermédio do trade turístico, cujo interesse 

em promover a cidadania ao invés dos interesses comerciais, entende-se que o turismo social 

compõe em uma prática responsável, consciente e sustentável.  
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A partir deste ponto de vista, “ [...] o turismo social difere-se totalmente de massa, este 

alienador e explorador dos recursos” . (FALCÃO et al, 2006, p.133). O turismo social 

representa a democratização da atividade de forma ordenada e controlada. Por isso, a 

participação do Estado consta como fundamental para a legalidade de sua atuação. 

Até porque, o direito ao lazer equivale a um direito constitucional. Todo cidadão tem 

direito ao lazer e o Estado deve preestabelecer este direito. O turismo constitui em uma 

atividade de lazer, logo o turismo também deve ser incentivado e coordenado pela ação 

pública. 

Entretanto, somente os indivíduos que apresentam renda discricionária podem viajar. 

A renda discricionária consiste em uma das premissas básicas em efetivar um potencial 

turista. Porém, o Estado tem o dever em criar mecanismos para facilitar este acesso a grupos 

sociais com renda discricionária reduzida. Equivale a um dever do governo federal e um 

direito do cidadão: 

 

O estreitamento das relações humanas encontra no turismo um aliado inseparável. 
Nesse aspecto, as políticas governamentais que possibilitem o engajamento à prática 
do turismo de populações menos aquinhoadas financeiramente não podem deixar de 
ser adotadas. O exercício do lazer é um direito constitucional do cidadão e cabe ao 
Estado garantir esse direito. [...] No bojo das políticas governamentais – em todos os 
níveis – devem constar ações que possibilitem a prática do turismo pelas classes 
menos favorecidas. É um dever do Estado. Um direito do cidadão. (COELHO; 
FERNANDES, 2002, p.16; 74). 

   

E na tentativa de investir no turismo social, a contribuição do trade turístico apresenta-

se de vital importância. A parceria entre a gestão pública e as empresas do ramo turístico 

demonstra-se como primordial. Somente esta parceria poderia estruturar melhor o mercado 

turístico, segmentado e focado no turismo social. 

Encarando a popularização do turismo como uma etapa da cadeia evolutiva do 

fenômeno, defende-se a proposta de estimular o turismo social no Brasil. Por isso, a iniciativa 

privada é um integrante essencial no fomento do setor.  

Ela auxiliará operacionalmente, enquanto o Estado difundirá as diretrizes para a 

adequação das práticas sustentáveis do turismo social, transformando-a em uma segmentação 

de sucesso no futuro. Verifica-se assim, a importância na integração do poder público com a 

iniciativa privada ao desenvolver a prática social no turismo. 

Contudo, a efetivação do turismo social depende de um planejamento coerente e bem-

estruturado. Caso o planejamento apresente lacunas em sua elaboração ou contenha 
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equívocos, efeitos irreparáveis podem ser registrados. Para tanto, o planejamento encontra-se 

como peça fundamental na engrenagem do turismo social. 
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3 CONTEXTO POLÍTICO DO TURISMO 

 

 

O ato de planejar remete-se ao termo planear. Por conseguinte, o verbo planear 

provém da ação em tornar a superfície terrena plana, propícia ao assentamento de edificações 

e obras arquitetônicas (BUENO, 1992). No campo político, planejar deriva do ato em 

elaborar e programar projetos, no intuito de nortear as propostas de desenvolvimento social 

promulgadas pelos administradores públicos. 

O planejamento indica as bases para a efetivação de qualquer política pública. Em 

suma: sem planejamento, as políticas públicas ou qualquer intervenção governamental 

tenderão ao fracasso. Planejar refere-se apenas ao primeiro procedimento em criar estratégias 

políticas legitimando a prosperidade da nação, visando sempre o futuro. 

Entretanto, nem sempre as políticas públicas demonstram-se eficazes. Possivelmente, 

o motivo para a falta de eficiência esteja intrinsecamente interligado a ausência de um 

planejamento. Afinal, não há políticas públicas sem planejamento e vice-versa. Ou, 

simplesmente, a estratégia do Governo seja a omissão aporte a determinados assuntos que não 

lhe convém, haja vista que política pública “ [...] é tudo o que o governo decide fazer ou não”  

(DYE21, 1992 apud HALL, 2004, p.26). 

A estratégia governamental em não prover políticas públicas para determinados 

setores, de maneira intencional, também faz parte do planejamento. Conforme mencionado 

anteriormente, a era dos cassinos na década de 1930 representou o início do turismo 

brasileiro. Todavia, os cassinos se proliferaram no país sem a intervenção pública, ou seja, o 

Estado sequer havia criado mecanismos de incentivo ou atitude delimitadora para a sanção 

dos “ jogos de azar” . 

                                                 
21 DYE, Thomas. Understanding public policy. 7. ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1992. 
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De fato, os cassinos se propagavam não por intermédio das articulações 

governamentais, mas sim, por meio da iniciativa privada. O Estado interveio na questão dos 

cassinos somente na década seguinte (1946), ao proibir os “ jogos de azar”  mediante o decreto-

lei número 9215. Antes deste episódio, a estratégia do Estado era não se pronunciar quanto ao 

assunto. A atividade turística ascendia à medida que novos cassinos prosperavam no país. 

Portanto, verifica-se que o turismo brasileiro progrediu sem a intervenção do governo, 

fato que prejudicou a atividade a prosperar de forma ordenada e planejada. Para o 

desenvolvimento do turismo decorrer de maneira incisiva, a integração entre a iniciativa 

privada e o governo deve ser congruente, atendendo a ambos os interesses em busca do 

objetivo comum: o incremento do turismo.  

Caso contrário, o turismo estará fadado ao insucesso, conforme ocorreu na era dos 

cassinos, quando apenas a iniciativa privada atuava isoladamente. No entanto, torna-se 

contraditório debater sobre a atuação conjunta entre a iniciativa privada e o Estado no 

contexto da globalização, tendo em vista que o neoliberalismo minimiza a participação da 

Gestão Pública na economia.  

A integração entre o poder público com a iniciativa privada, talvez seja, o maior 

entrave encarado por ambos os agentes setoriais em questão. 

 

 

3.1 GESTÃO COMPARTILHADA: UMA ALTERNATIVA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

 

 

Desde a crise econômica ocorrida na década de 1930, com a quebra da bolsa de 

valores de Nova Iorque, proporcionando um colapso mundial, a intervenção do Estado tem 

sido estabelecida no âmbito social e financeiro. Apesar das fortes correntes a favor do 

liberalismo econômico, as organizações privadas estão conscientes da importância dos 

governos nacionais como gestores socioeconômicos. 

A ideologia do neoliberalismo indica que o setor privado deve protagonizar as 

atividades do mercado, restringindo assim, a atuação do setor público na economia local. A 

partir da década de 1980, o liberalismo agregou uma série de atributos, quando “ [...] 

ocorreram alterações que reduziram o papel do Estado numa economia em processo de 

globalização, também conhecida com ‘ thatcherismo’  (Reino Unido), ‘ reaganomia’  (Estados 

Unidos) e ‘ rogernomia’  (Nova Zelândia)” . (HALL, 2004, p.217). 
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O “ thatcherismo”  caracterizou-se como sistema político adotado pela primeira-

ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, no período correspondente de 1979 a 1990. 

Enquanto a “ reaganomia”  está relacionada a conjuntura econômica preconizada por Ronald 

Reagan, presidente dos Estados Unidos entre 1981 a 1989 e, por último, a “ rogernomia”  

denominação originária de Roger Douglas, ministro das finanças da Nova Zelândia na década 

de 1980. Todos os sistemas políticos referenciados são convergentes e cominam no ponto em 

comum: a descentralização da economia nacional.  

Quanto ao “ thatcherismo”  consistia na desestatização da economia britânica e 

privatizações de empresas estatais, reduzindo a participação do Estado no campo financeiro. 

Todavia, esta política acarretou no aumento do desemprego e redução da produção industrial, 

gerando indesejáveis conseqüências ao Reino Unido como, por exemplo, o aumento das 

desigualdades sociais.  

Resultados semelhantes obtiveram os Estados Unidos e a Nova Zelândia. Sobre a 

gestão presidencial de Ronald Reagan, Capra (2002, p.210) relata as implicações decorrentes 

do seu sistema monetário: 

 

[...] O governo Reagan conseguiu reduzir a inflação arquitetando uma severa 
recessão, para em seguida tentar, inutilmente, estimular a economia com cortes 
maciços nos impostos. Essas intervenções provocaram enormes dificuldades para 
grandes setores da população, sobretudo os grupos de baixa e média renda, pois 
mantiveram as taxas de desemprego acima dos sete por cento e eliminaram ou 
reduziram de maneira drástica uma ampla gama de programas sociais. [...] Em 
conseqüência da “Reaganomia” , a economia norte-americana sofre hoje de um 
câncer triplo: um gigantesco déficit orçamentário, um déficit sempre crescente da 
balança comercial e um enorme endividamento externo que transformou os Estados 
Unidos no maior devedor do planeta.    

 

A privatização representa a venda de empresas estatais a organizações privadas. Se por 

um lado, a privatização resolve questões como dívidas financeiras, quitando-as e 

solucionando problemas imediatos, por outro, significará um déficit na balança comercial em 

longo prazo. Afinal, as empresas estatais correspondem ao patrimônio nacional e favorecem a 

geração de riquezas para o país, principalmente por conceber uma imponente fonte de 

receitas.  

A privatização destas instituições representa abdicar da geração de riquezas. Ademais, 

na tentativa de dissuadir os déficits na balança comercial, os programas sociais destinam-se ao 

sacrifício. Fato ocorrido com os Estados Unidos no período da gestão presidencial de Ronald 

Reagan, quando os programas sociais submergiram aos demais interesses nacionais. 
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Roger Douglas, por sua vez, implantou uma série de reformas na economia 

neozelandesa, acreditando que impulsionaria o desenvolvimento econômico local (ATÉ 

...2008). Com práticas análogas àquelas adotadas pela primeira ministra britânica, Margareth 

Thatcher, e do presidente estadunidense, Ronald Reagan, Roger Douglas privatizou muitas 

empresas estatais. Tais medidas ocasionaram em um efeito colateral sem procedentes, uma 

vez que proporcionou a concentração de renda, o desemprego, a pobreza e a criminalidade no 

país, do qual sequer conhecia esta realidade. (ATÉ ...2008)  

De fato, observa-se o quão imprescindível é a participação do Estado na economia, a 

fim de regular as necessidades da sociedade e aspirações da iniciativa privada, executando a 

tarefa de intermediário na conciliação dos anseios de ambos os agentes e estimulando o 

desenvolvimento econômico em escala nacional.  

Deste modo, tanto a iniciativa privada quanto o Estado compreendem a essência de 

cada um dos componentes e, paralelamente, caso atuem de forma antagônica, não obterão 

êxito em suas concernentes metas e objetivos. 

Por conseguinte, a gestão pública atua como pivô, viabilizando todas as atividades e 

preparando um cenário altamente favorável à iniciativa privada investir os seus recursos. 

Afinal, a entidade pública “ [...] tem uma grande influência no âmbito socioeconômico [...] 

Outra das funções do setor público é a regulamentação dos mercados, delimitando os limites 

da atividade privada, incentivando-a ou restringindo-a” . (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO 

TURISMO, 2001, p.156). 

Uma das medidas mais eficazes para estimular a atividade turística em determinado 

país é, justamente, incentivar a participação da iniciativa privada em prol do setor. Contudo, 

designa-se ao governo ordenar, controlar e administrar a atividade turística, afinal todo o 

poder está submetido à gestão pública. Sem ela, o turismo não se desenvolve, por todo 

interesse e esforço das entidades privadas. 

Até porque, “ [...] em nível nacional, o turismo é, em primeira instância, uma 

responsabilidade do governo; ele deve formular uma política do turismo que pode ser 

traduzida em um plano” . (BURKART; MEDLIK22, 1981 apud JENKINS; LICKORISH, 

2000, p.244). Ou seja, destina-se ao governo – em primeira instância – a responsabilidade 

sobre o turismo, prestigiando a atividade no cenário político e articulando ações para o seu 

fomento.  

                                                 
22 BURKART, A. J.; MEDLIK, S.. Tour ism: past, present and future. Londres: Heinemann, 1981. 
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Desta forma, as diretrizes políticas devem proporcionar aos destinos turísticos 

condições adequadas para a ação do setor privado. Em países de economia periférica, onde a 

infra-estrutura encontra-se em estado de desenvolvimento, o procedimento cíclico é simples: 

as entidades públicas destinam seus investimentos na pavimentação das ruas de acesso aos 

atrativos, proporcionam segurança em localidades com fluxo de visitantes e contribuem para a 

manutenção dos monumentos históricos.  

Quanto às entidades privadas, estas realizam o trabalho de divulgação das localidades 

e concedem todos os mecanismos que permitam ao turista visitar os mesmos atrativos, dos 

quais foram coordenados pelo poder público. 

Equivale ao interesse comum entre a iniciativa privada e a gestão pública desenvolver 

o turismo, logo a cooperação entre ambos os agentes deve ser simétrica e congruente, visto 

que o “ turismo pressupõe, para seu desenvolvimento, atitudes e ações de intersetoridade, 

portanto, de ação obrigatoriamente conjunta e integrada no seio do próprio governo e do setor 

privado.”  (BENI, 2006, p.177). 

Para tanto, com a finalidade de desenvolver a atividade, tornam-se necessários 

investimentos financeiros por parte do governo. Por meio de impostos, as entidades públicas 

arrecadam o dinheiro, no qual será revertido para o setor – impostos estes, cobrados às 

empresas do trade turístico.  

Embora tais ações contribuam para a formação negativa das respectivas entidades, as 

corporações reconhecem que uma parcela do capital transacionado ao poder público será re-

investido à esfera do turismo. Assim sendo, obras de infra-estrutura promovidas pelas 

instituições públicas serão benéficas tanto para o Estado como para os investidores privados e, 

posteriormente, para determinados grupos da sociedade: 

 

A atuação de qualquer governo deve ser orientada a conseguir o máximo bem-estar 
de seus cidadãos. [...] A política turística deve ser vista como um elo a mais na 
corrente que conduz ao maior bem-estar dos cidadãos de um país, complementando 
a atuação dos agentes privados que intervêm no mercado turístico, com a finalidade 
de evitar comportamentos que afastem seu funcionamento do objetivo principal. 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2001, p.156-157). 

     

Por isso, a participação da sociedade nas políticas públicas relacionadas ao turismo 

equipara-se a um componente complementar, contudo, não menos importante para a execução 

efetiva no tocante progressista do turismo.  
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Basta salientar que, acima de tudo, o turismo equivale a um fenômeno social, atinge e 

influencia o cotidiano de comunidades no espaço geográfico correspondente. Por conseguinte, 

a sociedade desempenha papel essencial na construção política em um país. 

E, justamente, em uma nação como o Brasil, parece contraditório discutir a 

participação da comunidade na vida política, haja vista o autoritarismo militar deflagrado em 

duas décadas de ditadura. Desde 1964, ano do estopim do golpe militar, até 1984 com o 

movimento das “Diretas Já” , a participação popular nas ementas políticas brasileiras era 

praticamente ínfima ou inexistente. 

A partir da década de 1970, com a contestação popular ao regime vigente, a 

intervenção da população brasileira na conjuntura política vem tornando-se cada vez mais 

constante, mostrando-se como uma nova realidade no processo de transição democrática no 

país. Avritzer23 (1994) analisa os efeitos desta época para a formação da consciência de 

responsabilidade civil da população brasileira:  

 

A sociedade civil brasileira, profundamente marcada pela experiência autoritária do 
regime militar instalado em 1964, experimenta, a partir da década de 70, um 
significativo ressurgimento. Esse ressurgimento, que tem como eixo a oposição ao 
Estado autoritário, foi tão significativo que é visto, por alguns analistas, como de 
fato a fundação efetiva da sociedade civil no Brasil, já que sua existência anterior 
estaria fortemente caracterizada pela falta de autonomia em relação ao Estado. 
(AVRITZER, 1994 apud DAGNINO, 2002, p.9). 

 

Com o fim da ditadura, a sociedade brasileira conquistou a liberdade de questionar, 

argumentar e sugerir propostas que atendam as suas reivindicações. Isto representa um marco 

não apenas na história da política nacional, como também na formação cívica da população. 

Afinal, Avritzer citado por Dagnino (2002), comenta que a falta de autonomia da sociedade 

equivalia à subordinação desta ao Estado. Ao contestar as práticas exercidas pelo governo, a 

sociedade incorporou e compreendeu o seu papel no contexto político.  

No final da década de 1980 e início da década de 1990 – mais precisamente, após o 

encerramento da Ditadura Militar – a população brasileira retomou alguns direitos civis e 

políticos como, por exemplo, a liberdade de expressão (direito civil) e o direito de eleger seus 

governantes (direito político).  

Consequentemente, a população pôde contribuir para o Estado na formação de 

políticas mais prósperas e igualitárias, visto que “ [...] a grande novidade que os anos 90 

                                                 
23 AVRITZER, Leonardo. Modelos de sociedade civil: uma análise da especificidade do caso brasileiro In: 
AVRITZER, Leonardo (Org.). Sociedade civil e democratização. Belo Horizonte: Del Rey, 1994. 
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trazem consigo é uma aposta generalizada na possibilidade de uma atuação conjunta, de 

‘encontros’  entre o Estado e a sociedade civil.”  (DAGNINO, 2002, p.13).  

A colaboração da sociedade brasileira com o Estado retrata a conscientização política 

da população, incitando o efeito mobilizador. Assim, a mobilização social constitui uma 

ferramenta fundamental de conexão entre os interesses da população e os projetos legitimados 

pelos representantes governamentais, conforme Beni (2006, p.60-61; 61-62) afirma: 

 

Podemos entender a mobilização social como um processo de convocação de 
vontades para uma mudança de realidade por meio de propósitos comuns 
estabelecidos em consenso a fim de compreender a demanda de comunicação e o 
engajamento da comunidade na estruturação de um projeto social mobilizador em 
que as pessoas se sintam participantes e protagonistas do projeto proposto, 
identificando-se verdadeiramente com a sua causa. [...] Mobilizar, portanto, é 
convocar as vontades das pessoas que compõem o meio social para que o processo 
de execução de um projeto de desenvolvimento local conte com o engajamento 
necessário do maior número possível de membros da comunidade, a fim de 
compartilhá-lo e distribuí-lo de modo que as pessoas sintam-se co-responsáveis por 
ele e passem a agir em conjunto com os demais atores na tentativa de realizá-lo. 

 

A mobilização social traduz o novo paradigma caracterizado nas sociedades 

contemporâneas, sobretudo na população brasileira, em defender suas causas e estimular os 

demais integrantes da própria comunidade ao participar das ementas políticas de sua cidade 

ou país, a fim de contribuir para as ações norteadoras das políticas públicas, tanto municipal 

quanto nacional.    

Entretanto, a mobilização social deve ser proclamada em um espaço físico adequado, 

uma área em que os membros integrantes do meio social possam expressar sua opinião, um 

local propício a comunidade pronunciar suas idéias e propostas aos gestores governamentais. 

Caso contrário, aqueles tomarão as ruas e transmutarão a liberdade de expressão em 

manifestações baderneiras como, por exemplo, passeatas e protestos.  

Tais medidas compõem em admiráveis manifestações, contudo provocam maiores 

repercussões no seio da sociedade e pouca implicação no âmbito político. Portanto, resultados 

insuficientes serão conquistados por meio de atitudes tão radicais.     

Assim, as prefeituras estabelecem, periodicamente, conselhos gestores municipais, 

com o propósito de ouvir a opinião dos moradores quanto aos incômodos aspectos que os 

atingem. Consequentemente, os conselhos gestores, talvez, sejam os espaços mais 

significativos e apropriados para a participação das comunidades em compartilhar os projetos 

e programas políticos, não apenas com as entidades governamentais, como também com as 

empresas e demais organizações privadas.  
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O conselho gestor municipal refere-se a fóruns e reuniões destinadas a debater sobre 

problemas que afligem a comunidade de determinado município. São encontros públicos, ou 

seja, abertos à sociedade, organizações privadas, instituições universitárias/ acadêmicas, 

associações, sindicatos de trabalhadores e representantes da esfera governamental a fim de 

tratar sobre as diretrizes e o planejamento de ações em busca da melhor qualidade de vida 

àquela região. Em outras palavras: 

 

Os conselhos gestores de políticas públicas são, portanto, espaços públicos de 
composição plural e paritária entre Estado e sociedade civil, de natureza 
deliberativa24, cuja função é formular e controlar a execução das políticas públicas 
setoriais. [Ou seja, são] [...] instâncias deliberativas com competência legal para 
formular políticas e fiscalizar sua implementação, apontando no sentido da 
democratização da gestão. Os conselhos têm força legal para influir no processo de 
produção das políticas públicas, redefinindo prioridades, recursos orçamentários 
públicos a serem atendidos etc., acenando na direção da partilha de poder. 
(TATAGIBA, 2002, p.54; 55). 

 

Observa-se, portanto, o ideal difundido nos conselhos municipais, designando a gestão 

compartilhada entre as entidades públicas e privadas, com o monitoramento e democratização 

da informação aos residentes do município. Independente da temática do conselho – como 

saúde, assistência social, educação, justiça e turismo – a comunidade deve prestigiar as 

condutas políticas e demais diretrizes para o planejamento colaborativo funcionar em perfeita 

harmonia. 

No entanto, a participação das entidades privadas e, principalmente, dos habitantes da 

localidade é fator primordial para a concretização dos conselhos. Ambos os componentes 

devem presenciar as reuniões e cooperar com os conselhos. Caso contrário, estes 

componentes estarão abdicando do direito consignado pelo poder público em defender seus 

interesses, além de conceder ao Estado a responsabilidade em gerir de maneira que lhe é mais 

conveniente.  

Ademais, em certas oportunidades, constata-se o desinteresse ou, até mesmo, o 

desconhecimento da população local e das instituições privadas com relação aos conselhos 

gestores.  

Endres (2002) examina o comprometimento de todos os agentes no Conselho 

Municipal de Turismo, em Belém, no estado do Pará. Para a autora, a formação do conselho 

de turismo na cidade belenense, expressa-se de forma um tanto quanto conflitante, ocorrendo 

a falta de coesão e constituindo uma enorme lacuna no interesse coletivo no progresso do 

                                                 
24 Atenta-se ao fato da maioria dos conselhos gestores de turismo serem de caráter consultivo e não deliberativo. 
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turismo municipal. Este acontecimento representa a dificuldade em ascender à gestão 

participativa, demonstrando que na prática, em certas ocasiões, discrimina-se a teoria. 

Quanto ao Conselho Municipal de Turismo em Belém, verificou-se certo desleixo não 

apenas por parte dos residentes belenenses, mas também das demais entidades, associações e 

corporações que formalizam o trade turístico local.  

A pouca assiduidade destes componentes compromete a efetivação do conselho, 

sinalizando que a gestão compartilhada restringe-se apenas no campo teórico. Endres (2002, 

p.95) comenta sobre a falta de comprometimento e assiduidade das entidades que compunham 

o mesmo conselho: 

 

Compareceram às dezesseis reuniões um total de quarenta e cinco entidades que 
desenvolvem alguma atividade nos segmentos turísticos do município, 
representantes do setor público e privado. De 1997 até as últimas reuniões, muitas 
deixaram de comparecer ou não foram convocadas. De todas as instituições 
convidadas, dezesseis compareceram apenas a uma única reunião. Não há registro 
sobre as possíveis causas da não convocação ou da não participação dessas entidades 
nas reuniões. 

 

Embora não haja, oficialmente, motivos para os representantes não participarem das 

reuniões, acredita-se que as organizações privadas interpretam os conselhos gestores como uma 

realização utópica. De acordo com o Departamento do Curso de Turismo da Universidade 

Federal do Pará (UFPA) “os empresários estão desacreditados de conselhos” . (ENDRES, 2002, 

p.103). Basta ressaltar que o Departamento de Turismo da UFPA consistiu em um importante 

componente deste conselho, participando em muitas das reuniões. (ENDRES, 2002). 

Ademais, muitas corporações creditam a inoperância à Companhia de Turismo de 

Belém (BELEMTUR), órgão oficial de turismo da Prefeitura. Segundo os representantes do 

setor privado, a BELEMTUR deveria exercer papel mais atuante e incisivo no turismo local. 

Em contrapartida, a BELEMTUR alega a falta de contribuição e retorno das entidades privadas 

para a conjuntura do turismo, atribuindo o pouco progresso da atividade à iniciativa privada. 

Endres (2002, p.105) verifica: 

 

Para a ABIH25, a justificativa para a pouca atuação dessas entidades no setor é que, 
durante vários anos, os representantes do setor privado atribuíram exclusivamente ao 
governo a responsabilidade pela falta de competitividade da atividade turística no 
Estado e no município. A expressão “a culpa é do governo” , cunhada pelos 
empresários, possibilitou que eles se eximissem das preocupações em projetar 
alternativas para manter ou fortalecer o setor. A BELEMTUR confirma essa 
assertiva, em função do convívio entre as organizações proporcionado pelas 
reuniões, alegando que, nos momentos em que exige a presença das organizações na 

                                                 
25 Sigla referente à Associação Brasileira da Indústria Hoteleira.
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realização de alguma atividade, não há o retorno esperado. [...] A BELEMTUR vê as 
entidades privadas que, futuramente, irão compor o Conselho como desarticuladas, 
acomodadas e desorganizadas. Aponta, principalmente, a ausência de 
comprometimento e envolvimento com relação a algumas ações propostas pela 
Companhia. 

 

Em resposta, as entidades privadas consideram as discussões dentro do conselho 

limitadas apenas ao âmbito político, especialmente por desvincularem a discussão ao turismo 

social, temática da qual, de acordo as mesmas entidades, de pouco interesse do empresariado 

belenense, conforme Endres (2002, p.103) afirma: 

 

Como é a Prefeitura que comanda esse processo, algumas organizações consideram 
a sua atuação frente à formação do Conselho Municipal muito política. Segundo o 
SHRBS26, há uma interferência muito grande das concepções do Partido dos 
Trabalhadores – PT nas discussões realizadas nas reuniões, como a ênfase na 
participação popular e no turismo social, em detrimento de ações mais concretas 
para o melhoramento da oferta turística da cidade. Essa mesma questão é abordada 
pelo representante da ABIH. Segundo afirma, o Conselho deve ser regido por uma 
visão mais empresarial, esclarecendo que a Prefeitura começa a levar a discussão 
para o lado do turismo social, o que não é de interesse do empresariado. Essa 
tendência fica clara, quando o poder público começa a tentar regular a atuação entre 
as empresas dentro do mercado e quando há uma queda na periodicidade das 
reuniões, que não são tão constantes como no início do processo.  

 

Deste modo, constatam-se verdadeiros conflitos entre a iniciativa privada e os 

representantes governamentais dentro do conselho, onde imperam a falta de coesão entre os 

atores. Além disso, a participação dos residentes fora menosprezada na complementação dos 

próprios conselhos.  

Mesmo assim, “ [...] a BELEMTUR acredita que cumpriu o seu papel inicial, que foi 

mobilizar os membros do trade e a comunidade para discutir o papel do turismo como 

alternativa de atividade econômica para o município.”  (ENDRES, 2002, p.104). 

Compreende-se, neste sentido, que a participação popular no referido conselho atribui-

se a mero coadjuvante no processo de discussão, em detrimento aos interesses do governo e 

do empresariado, contrastando com o ideal difundido pela gestão partilhada, uma vez que “o 

turismo do novo século requer solucionar os conflitos de uma maneira construtiva, com ampla 

participação de todos os envolvidos.”  (BENI, 2006, p.172). 

Infelizmente, este fato ocorrido na capital paraense, exemplifica a realidade dos 

conselhos em muitos lugares do Brasil, correspondendo a uma verdadeira utopia e 

proporcionando resultados decepcionantes. Embora, na teoria, os conselhos traduzam a 

expressividade das políticas públicas, eles ainda não constituem em unanimidade: 

                                                 
26 Sigla pertinente ao Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares.
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[...] Uma das conclusões mais gerais a que foi possível chegar é que os conselhos 
apresentam, no cenário atual, uma baixa capacidade propositiva, exercendo um 
reduzido poder de influência sobre o processo de definição das políticas públicas. 
[...] Os conselhos gestores representam um importante avanço na construção de 
formas mais democráticas de gestão dos negócios públicos, mas seu potencial e 
âmbito de atuação são naturalmente limitados. Os conselhos têm o seu papel a 
desempenhar no controle da gestão pública e na democratização das relações sociais 
e políticas, mas também têm limites que lhes são inerentes, como, por exemplo, a 
sua natureza setorial e fragmentada. A compreensão destes limites pode evitar que 
sobre os conselhos sejam lançadas exageradamente expectativas, que tendem 
inevitavelmente à frustração. (TATAGIBA, 2002, p.98; 100). 

  

Os conflitos vigentes entre os membros dos conselhos gestores afetam os resultados. 

As divergências generalizadas entre o poder público e a iniciativa privada configuram-se em 

verdadeiros empecilhos à gestão compartilhada das políticas públicas na capital paraense.  

Ademais, atrelado a isso, em vão serão as medidas adotadas pelo governo se o setor 

privado não aderir o turismo social como ferramenta alternativa para o desenvolvimento do 

turismo local. Assim, tanto a iniciativa privada quanto o poder público devem estar imbuídos 

e comprometidos para o incremento da socialização do turismo. 

Apesar da democratização do turismo encontrar-se em fase embrionária, atenta-se ao fato da 

atividade sequer havia conquistado um respaldo tão significativo na história da política 

brasileira. A partir da década de 1990, o turismo vem ganhando espaço nas políticas públicas 

do país, entretanto, este processo é tão longo quanto a sua própria evolução. O tratamento 

pouco priorizado relativo ao turismo no passado, terá conseqüências no futuro. Por isso, é 

necessário conhecer o passado para compreender o próprio futuro. 

 

 

3.1.1 Retrospectiva histór ica das políticas públicas de tur ismo 

 

 

Nos primórdios da atividade turística no Brasil, a participação governamental era 

mínima ou inexistente na elaboração de políticas públicas para o fortalecimento do setor. 

Conforme debatido anteriormente, o turismo deu seus primeiros passos na década de 1930, 

prosperando de forma conjunta aos cassinos.  

Todavia, com a proibição dos jogos de azar no país, o turismo teve a necessidade de 

tomar outros rumos. A participação pública demonstrava-se fundamental, contudo ela fora 

omissa em muitas oportunidades do processo histórico. De fato, não houvera incentivos por 
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parte do governo, uma vez que credenciavam as belezas naturais e culturais como atores 

propulsores para o desenvolvimento do turismo. 

Ou seja, consideravam a intervenção pública dispensável, tendo em vista que somente 

os atrativos motivariam e captariam os turistas, contribuindo assim, para a ascensão da 

atividade. No entanto, deve-se relatar as principais ações realizadas pelo Estado, das quais 

contribuíram de maneira direta ou indireta com o turismo nacional. 

Deste modo, a primeira medida governamental relacionada ao campo turístico 

corresponde ao Decreto-lei nº. 406 de 1938 “ [...] que dispunha sobre autorização do Estado 

para a comercialização de passagens aéreas, marítimas ou terrestres”  (ALMEIDA; ROCHA, 

2008, p.107).  

Constata-se, portanto, uma preocupação oriunda do Governo quanto a entrada de 

estrangeiros no território brasileiro, pois a partir do mesmo decreto, há uma fiscalização e 

maior controle do número de passageiros que trafegam pelo país. 

Outra medida de destaque destina-se à criação da Embratur (denominada na ocasião de 

Empresa Brasileira de Turismo) e do CNTUR (Conselho Nacional de Turismo), ambos 

fundados por intermédio do Decreto-lei nº. 55 de 18 de novembro de 1966 (BENI, 2006, 

p.23).  

Por conseguinte, atenta-se, primeiramente, a distância entre a primeira medida datada 

em 1938 e a segunda ação política relevante para o turismo no Brasil, efetuada apenas em 

1966. Significa uma lacuna de quase três décadas entre uma articulação política e outra. A 

efetivação tanto da Embratur quanto do CNTUR compõe a formulação do Sistema Nacional 

de Turismo vinculado, até então, ao Ministério da Atividade e do Comércio (BENI, 2006, 

p.23). 

A formação da Embratur evidencia um marco na história do turismo brasileiro, 

embora a mesma instituição apresentasse recursos insuficientes e poder político limitado. 

Porém, equivale aos primeiros procedimentos em regularizar a atividade. Com relação ao 

CNTUR denota a intenção inicial em praticar a gestão compartilhada, apesar do contexto da 

Ditadura Militar minimizasse tal preceito. 

Ainda a respeito do Regime Militar, ela interferiu de modo incisivo na administração 

presidencial da Embratur. Afinal, a própria companhia indicava o instrumento ideal para 

alterar a imagem repressora do sistema vigente. Assim, a Embratur tinha como objetivo 

divulgar o Brasil no exterior e, simultaneamente, apagar a imagem negativa de repressão e 

medo vinculado à violência opressora do Governo brasileiro. 
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Até porque, as notícias de tortura, repressão, seqüestros e assassinatos à população 

civil alastravam-se por todo o mundo, sem mencionar o número de refugiados e deportados, 

dos quais representavam a parcela da população temerosa e reprimida. Em contrapartida, o 

Estado deveria reagir, na pretensão de transmutar tal imagem. Assim, a Embratur atuava 

como porta-voz do Regime Militar, conforme Santos Filho (2004) verifica: 

 

Foi no interior dessa conjuntura que surgiu a Embratur, portanto, sua função estava 
além da busca de um ordenamento legal para a formulação de uma política nacional 
para o turismo. Na verdade, os militares, nesse momento, entendiam ser a Embratur 
o instrumento ideal para combater a idéia de ditadura assassina que os setores da 
sociedade nacional e internacional denunciavam. 

 

A fim de disfarçar o caos opressor que tomava conta do país, o Regime Militar por 

meio da Embratur preconizava uma conduta repugnante em interligar o Brasil à sensualidade 

da mulher brasileira, na tentativa de criar uma nova imagem; uma imagem repleta de alegria, 

sol, praia e mulheres sedutoras: 

 

A estratégica consistiu em montar uma propaganda política oficial que seria 
veiculada por meio de um órgão de turismo, em que as belezas do Brasil serviriam 
para ocultar o que de fato estava ocorrendo no país. Com um apelo voltado à plástica 
da mulher brasileira, ao carnaval e à hospitalidade do povo em bem receber o turista 
estrangeiro, criaram-se instrumentos que exploravam o lúdico das pessoas, 
transmitindo uma mensagem de otimismo e ufanismo nacionalistas. (SANTOS 
FILHO, 2004) 

 

Durante toda a Ditadura Militar, a exploração erótica da mulher brasileira conduziu as 

estratégicas equivocadas da gestão pública em relação ao turismo. No pretexto de atrair 

turistas, o Regime Militar usufruiu da Embratur para maquiar os acontecimentos ocorridos no 

país e demonstrar ao mundo não apenas as belezas naturais, como também a beleza da mulher 

brasileira. 

Como conseqüência, o turismo sexual prosperou em todo o território nacional, 

principalmente nas cidades do litoral nordestino onde as condições socioeconômicas da 

população evidenciavam como precárias.  

Na década de 1970, os incentivos ao turismo foram otimizados, devido a criação do 

FUNGETUR (Fundo Geral do Turismo) através do Decreto-Lei nº. 1376 que viabilizava a 

captação de incentivos fiscais para estimular o setor hoteleiro (BENI, 2006, p.24). Além 

disso, o FUNGETUR deveria financiar empreendimentos, obras e demais serviços turísticos, 

de modo a ser administrado pela Embratur. 
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O FUNGETUR designa-se ao primeiro fundo elaborado para financiamento de 

projetos turísticos, contudo o direcionamento errôneo do capital a empreendimentos hoteleiros 

de luxo favoreceu ao colapso do plano, tendo em vista que os hotéis não atendiam ao mercado 

interno, mas sim, ao externo. 

Basta salientar que neste projeto “ [...] não foram levados em consideração os estudos 

de localização, de viabilidade econômico-financeira, de formação de recursos humanos e de 

inclusão social”  (BENI, 2006, p.25) acenando apenas para estimular a iniciativa privada, mas 

não o turismo como todo. 

A década de 1980 demarca a transição da Ditadura Militar ao Regime Democrático, 

consistindo alterações em muitos decretos e portarias. No setor do turismo, inicia-se uma 

melhor configuração no planejamento público da atividade, no entanto, a participação da 

iniciativa privada encontrava-se reduzida. 

Após o término da Ditadura, o Governo brasileiro tem trabalhado para desvincular a 

imagem sensual da mulher brasileira e procura combater o turismo sexual. A própria 

Embratur vem realizando um árduo trabalho a fim de apagar a imagem de apelo sexual, mas 

precisará de tempo para chegar a resultados mais concretos, uma vez que a médio e curto 

prazo serão difíceis a alcançar qualquer meta pretendida. (Anexo B – figura 3). 

Somente na década de 1990 as políticas públicas de turismo apresentavam o rumo 

mais coerente na conjuntura brasileira, ampliando o debate entre os agentes percussores do 

turismo – o governo, a iniciativa privada, a academia e a sociedade – e sinalizando para a 

evolução do planejamento mais apropriado. 

No segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Ministério do 

Turismo – até aquele momento, vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo – 

aglutinou-se ao Ministério dos Esportes, formando o Ministério dos Esportes e do Turismo 

(Anexo A – tabela 9). Além disso, o turismo fora inserido ao “Plano Plurianual 2000-2003”, 

demonstrando a relevância adquirida pela atividade na gestão daquele presidente. 

 O PMNT permaneceu como principal modelo de planejamento para o setor, sendo 

considerado um dos programas mais importantes em prol do turismo. Em 2003, um novo 

presidente chegou ao cargo: Luís Inácio Lula da Silva demarcaria uma nova maneira de 

elaborar o turismo nacional. 

Até porque, o turismo sequer recebera um respaldo significativo por parte do governo 

antes da década de 1990. Ao contrário, trataram a atividade com propósitos distintos, não 

visando ao desenvolvimento da atividade, mas sim, a outros interesses, conforme debatido a 
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respeito da Ditadura Militar. Ou aproveitaram do turismo como um trampolim para políticos 

oportunistas ascender em cargos públicos de categoria superior. 

Afinal, “ [...] políticos e partidos receberam o setor de turismo como resultado de 

barganha política e não com a proposta de desenvolver uma política nacional para de (sic) 

turismo”. (SANTOS FILHO, 2004). Desta forma, constata-se que o turismo encontrava-se no 

segundo plano das ações políticas ou tratava-se de um mecanismo abominável de políticos 

com interesses secundários. 

A partir da década de 1990, esta realidade transfigurou-se para melhor, embora não 

consistisse o suficiente. No entanto, ao tomar posse da presidência da República, Luis Inácio 

Lula da Silva promoveu uma série de mudanças que marcaria a história das políticas públicas 

de turismo no Brasil.  

De início, implementou o “Plano Nacional do Turismo – Diretrizes, Metas e 

Programas”, constando, entre outras medidas, a formação do Ministério do Turismo, do qual 

sempre estivera atrelado a outros ministérios, seja do Ministério da Atividade e do Comércio, 

seja do Ministério da Indústria e do Comércio, seja do Ministério dos Esportes (Anexo A – 

tabela 9). 

De fato, muitas medidas encontradas no referenciado plano entraram em vigor, 

contudo, todas as ações apresentavam-se moldadas à característica populista tão flagrante 

deste presidente.  

Basta saber até que ponto o populismo atribuído ao Presidente Lula iria afetar as políticas 

públicas de turismo, prejudicando-a e tornando mais uma manobra eleitoreira ou contribuindo 

com o fomento do setor e alicerçando as bases de uma nova política revolucionária do âmbito 

turístico nacional. 

 

3.2 O GOVERNO DO PRESIDENTE LULA E O TURISMO 

 

 

Desde o primeiro mandato, entre 1º de janeiro de 2003 até o atual momento, o 

Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva sempre priorizou na sua instância de 

governo as reformas sociais.  

Afinal, sua identidade popular o caracterizou como o maior representante da classe 

operária a conquistar o cargo de mais alta patente na política brasileira. Sua origem humilde 

demonstra as diversas semelhanças entre o Exmo. Presidente e a realidade de vida dos muitos 
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brasileiros. Studart (2006) destaca a trajetória de Lula desde a infância até a participação no 

Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, São Paulo: 

 

Nascido num sítio de dez hectares, Lula tinha seis anos quando sua mãe, Eurídice, 
tomou os seis filhos pelas mãos (teve oito, mas dois haviam morrido de desnutrição) 
e subiu num pau-de-arara rumo a Santos, São Paulo [...] Lula tinha uns 14 anos e 
morava no bairro do Ipiranga, São Paulo, quando disse a uma de suas cunhadas que 
um dia seria famoso em todo o Brasil. Não pensava em política, mas sim em futebol, 
o caminho mais curto e menos acidentado para os sonhos de um adolescente pobre 
[...] Tinha 26 anos em 1971 quando pela primeira vez leu um texto político, a 
brochura “O que é a Constituição” , editada pelo Partido Comunista Brasileiro, o 
PCB. Já havia perdido o dedo na prensa mecânica quando foi recrutado para o 
sindicalismo por seu irmão mais velho e mentor, José Ferreira, o Frei Chico27. Fez 
carreira no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo – suplente, diretor, 
presidente duas vezes, cargo que ocupava quando tiveram início as históricas greves 
de 1978 e 197928. 

 

O vínculo popular marcante em toda carreira política de Lula, desde a primeira eleição 

democrática a presidência da República em 1989, não lhe concede a primazia em ser o 

primeiro ou único presidente de grande apoio das massas, embora o próprio Studart (2006) o 

intitularia “ [...] o presidente mais popular da história, mais que Getúlio ou Juscelino, mais que 

Fernando Henrique nos áureos tempos do Plano Real29” . 

Aclamados pelas massas, governantes com caráter popular direcionam metas e 

diretrizes exclusivamente a programas sociais que satisfaçam temporariamente as classes 

inferiores da pirâmide social. O propósito não é solucionar definitivamente as mazelas que 

afligem a sociedade, mas sim, proliferar a autopromoção perante o povo, priorizando projetos 

eleitoreiros no intuito de cativar e conquistar o prestígio da nação.  

Essas práticas tornam-se um mecanismo ideológico de dominação, uma prática 

política de essência apelativa emocional, uma articulação inadequada em estabelecer o bem-

estar social mesmo que sejam por meio de contribuições predominantemente insustentáveis, 

                                                 
27 José Ferreira é o irmão mais velho de Luís Inácio Lula da Silva e apesar do apelido de “Frei Chico”  nunca 
houvera vestido uma batina. Na verdade, o apelido fora consignado na época da Ditadura Militar durante as 
décadas de 1960, 1970 e 1980, quando aderiu ao codinome na época que era militante comunista e atuante 
contestador político.  
28 Remete-se a greve da Scania, na qual os metalúrgicos da fabricante de caminhões pesados Scania exigiam 
tanto por melhores condições de trabalho como também protestavam contra o regime da Ditadura Militar. Basta 
salientar a importância desta manifestação devido ao período histórico, principalmente pelo AI-5 (Ato 
Institucional nº 5) que estava em vigor. O AI-5 reprimia e censurava qualquer manifestação de contestação ao 
sistema e, conseqüentemente, a liberdade de expressão.  
29 O Plano Real foi uma estratégia do governo em estabilizar a economia brasileira e controlar a hiperinflação 
que assolava o país no início da década de 1990, ou seja, durante o governo do Presidente Fernando Collor de 
Melo. Este Plano foi conduzido pelo Presidente Itamar Franco e desenvolvido por Fernando Henrique Cardoso 
(FHC). Ao solucionar o problema crônico inflação brasileira, FHC conquistou a simpatia da população, 
caracterizando-o como presidente de elevado prestígio popular.  
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transformando o prestígio popular em poder autoritário. Este conceito de regime é 

denominado populismo e Weffort (1980, p.61) o define ao comparar gestões presidenciais de 

Getúlio Vargas e Jânio Quadros: 

 

O populismo, como estilo de governo, sempre sensível às pressões populares, ou 
como política de massas, que buscava conduzir, manipulando suas aspirações, só 
pode ser compreendido no contexto do processo de crise política e de 
desenvolvimento econômico [...] Foi a expressão do período de crise da oligarquia e 
do liberalismo, sempre muito afins na história brasileira, e do processo de 
democratização do Estado que, por sua vez, teve que apoiar-se sempre em algum 
tipo de autoritarismo, seja o autoritarismo paternalista ou carismático dos líderes de 
massas da democracia do pós-guerra (1945-64). [...] E foi, sobretudo a expressão 
mais completa da emergência das classes populares no bojo do desenvolvimento 
urbano e industrial verificado nestes decênios e da necessidade, sentida por alguns 
dos novos grupos dominantes, de incorporação das massas ao jogo político. 

 

Observa-se que Weffort, ao mencionar duas facetas distintas do populismo como o 

autoritarismo tanto paternalista como carismático refere-se, respectivamente, a Vargas e 

Quadros. Ademais, relata a temática da manipulação das aspirações populares como 

instrumento de conquista ideológica, estabelecendo o elo das políticas públicas direcionadas à 

sociedade e ações governamentais satisfatórias para as elites oligárquicas.  

De fato, demonstra um paradoxo político de interesses particulares múltiplos, 

favorecendo todas as classes e fortalecendo sua liderança em períodos, dos quais, o Governo 

Federal atua de maneira mais incisiva: no contexto de crise do liberalismo econômico. 

Contudo, a maior pretensão dos líderes populistas é manter uma imagem altamente 

positiva frente às massas. Afinal, a alternativa mais eficiente em alcançar o patamar mais 

elevado na política brasileira por meio das eleições democráticas é, e sempre será, a criação 

de um vínculo afetivo com o povo. Outrora, este se identifica com o líder populista e o 

idealiza como o verdadeiro herói de uma nação: 

 

Nas formas espontâneas do populismo, a massa vê na pessoa líder o projeto do 
Estado; abandona-se a ele, entrega-se à sua direção e, em grande medida, ao seu 
arbítrio; o controle direto que exerce sobre o líder não executa racionalmente através 
da análise política das suas ações concretas. A massa confia no líder e cabe a ele 
manter esta confiança. Qualquer ação discrepante pode avariar a imagem que 
legitima seu poder e se ele pode restabelecê-la, isto se deve menos às explicações 
racionais que possa oferecer que às novas ações que possam restabelecer a 
confiança. (WEFFORT, 1980, p.41). 

 

Infelizmente, torna-se inevitável comparar as manifestações e atitudes do Presidente 

Lula às práticas adotadas pelos governantes populistas da história brasileira. Ao ser 
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representante da classe operária, Lula transformou-se em um ícone, um símbolo-mor do 

proletariado, defensor dos seus direitos e estivador progressista da ordem nacional.  

Afinal, a vitória de Lula nas urnas proporcionou repercussão em toda a América latina, 

efervescendo a esperança de todo o continente. Em 2003, Zé Maria30 citado por Demier 

demonstrava otimismo ao afirmar: 

 

Essa expectativa que temos no país é realidade também para uma parte importante 
da população latino-americana, que vê em Lula, no comando do país mais 
importante e mais forte do ponto de vista econômico no nosso continente, a 
possibilidade de iniciar mudanças que posteriormente possam se refletir no restante 
da América Latina. (DEMIER, 2003, p.18). 

 

Ao ser eleito em 2002, esperava-se que Lula estimulasse uma conduta política 

entrelaçada aos programas sociais, discurso tão proferido durante toda a campanha eleitoral. 

Mas, as acusações e escândalos de corrupção como “mensalão” 31 e caixa dois32 estavam em 

pauta durante seu agitado governo. Assim, a política social perdia espaço para a Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI), evidenciando um verdadeiro “caça as bruxas”  no Senado. 

Mesmo com as denúncias supracitadas, Lula candidatou-se novamente em 2006, 

saindo vitorioso no segundo turno das eleições para presidência do país. Logo após o 

resultado, Lula concedeu uma entrevista coletiva e afirmou que daria “mais atenção aos 

pobres”  (LULA ...2006). Observa-se, em nova oportunidade, a pretensão em priorizar um 

mandato direcionado à área social. 

Todavia, as circunstâncias não o favoreceram. A crise econômica ocorrida em 2008 e 

2009 teve origem nos Estados Unidos e foi decorrente da falência de grupos de investimento 

bancário. A crise atingiu o mercado financeiro internacional e provocou colapso na economia 

de países, principalmente, da América do Norte e Europa. Muitas empresas multinacionais 

contiveram problemas econômicos e demitiram funcionários a fim de amenizar os efeitos 

negativos proporcionados pela crise. 

No Brasil, a crise não obteve impactos tão profundos, contudo, o “ fantasma” do 

desemprego assolava a população brasileira, temerosa a perder suas ocupações. Todavia, 

                                                 
30 José Maria de Almeida é natural de Santa Albertina, interior de São Paulo. Foi membro da Liga Operária 
(LO), que depois se transformou no Partido Socialista dos Trabalhadores (PST). Participou da fundação do 
Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980, e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 1983. Em 1992, foi 
expulso do PT e contribuiu para a formação de um novo partido em 1994: o Partido Socialista dos Trabalhadores 
Unificado (PSTU). Zé Maria candidatando-se, inclusive, a presidência da República em 1998 e 2002 com o 
próprio PSTU.  
31 Refere-se ao financiamento mensal (denominado “mensalão”) oriundo do PT e partido do presidente Lula aos 
deputados dos partidos aliados; em troca, estes votariam a favor do governo no Congresso Nacional. 
32 Recursos financeiros não contabilizados e não declarados a Justiça Eleitoral. É um instrumento para desviar 
investimentos públicos, destinando-o à lavagem de dinheiro. 
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muitas corporações privadas instaladas no território nacional, com o objetivo de cortar custos, 

tiveram que demitir um contingente considerável de funcionários. Ou seja, embora os 

impactos da crise equivalessem pormenores ao comparado com outras nações, ela também 

fora inevitável aqui no Brasil.  

Quanto à política externa, Lula teve que administrar um relacionamento político 

conturbado tanto com Chávez quanto com Morales, presidentes da Venezuela e Bolívia, 

respectivamente. No âmbito do turismo, a política da reciprocidade concretizou o 

revanchismo às nações que temerosas a imigração de brasileiros em seus territórios, criam 

uma série de barreiras para evitar a entrada dos turistas brasileiros.  

Contudo, a política da reciprocidade reproduz prejuízos financeiros ao Brasil e não às 

nações emissores de turistas para o nosso país. Além disso, compromete a imagem do Brasil 

no exterior, avaliando-se como conduta autoritária e pouco diplomática.  

Devido aos ataques terroristas ocorrentes nos Estados Unidos e Espanha33, obviamente 

estes Estados têm o direito de criar medidas em inviabilizar a imigração ilegal, como critério 

de segurança. No caso do Brasil, a reciprocidade não equivale a alternativa de segurança, mas 

sim, depara-se como oportunidade em afrontar os demais países. 

Outrora, Lula confrontou-se com a maior crise aérea da história nacional, devido ao 

trágico acidente da aeronave Airbus da companhia Táxi Aéreo Marília (TAM) e desencadeado 

pela inadequada condição de trabalho dos profissionais controladores de vôo: 

 

O trabalho dos controladores de tráfego aéreo tem sido considerado por diferentes 
estudos internacionais e pela própria Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
como correspondendo a uma das ocupações mais complexas existentes no mundo 
moderno, e ao mesmo tempo, uma das que exigem maior atividade mental. [...] 
Pesquisas brasileiras têm examinado as condições de trabalho dos controladores do 
tráfego aéreo e destacado os aspectos e pressões temporais a que são submetidos 
estes profissionais. As jornadas são maiores do que em vários outros países e os 
intervalos intrajornada vem sendo desrespeitados. [...] Mas a situação de desgaste 
dos controladores exige medidas urgentes, no curto prazo. Medidas que possam 
garantir, ao mesmo tempo, diminuição da sobrecarga de atividades e a volta da 
confiança e do respeito aos relacionamentos humanos. (SELIGMANN-SILVA, 
2007, p.3; 5; 14).  

 

Ademais, uma das maiores companhias aéreas brasileira de cunho estatal atravessava 

por situação financeira catastrófica, somando-se as condições inadequadas dos controladores 

                                                 
33 Remete-se aos ataques terroristas de 11 de março de 2004, nas estações de trem de Madri, capital espanhola. O 
atentado refere-se a explosões de bombas em centrais ferroviárias da cidade. Até 2009, os ataques não foram 
atribuídos nem a facção terrorista fundamentalista islâmico Al Qaeda, nem ao grupo separatista do Estado Basco 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA). 
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de vôo e salientando ainda mais a crise aérea brasileira. Refere-se, neste caso, a Viação Aérea 

Rio Grandense (Varig).  

Uma série de fatores contribuiu para o endividamento da Varig, a exemplo, o 

congelamento das tarifas aéreas nas décadas de 1980 e 199034, a alta competitividade diante 

das demais empresas do setor, haja vista que a Varig não se adequou às tendências do 

mercado, além das constantes mudanças de administradores, descontinuando a filosofia 

gerencial da corporação. 

Tudo isso reflete no balancete financeiro da instituição, do qual apresentava-se cada 

vez mais negativo. Até porque, há aproximadamente duas décadas a Varig enfrentava esta 

verdadeira encruzilhada. O estopim culminou em 20 de julho de 2006, data referente a venda 

da Varig para a Varig Logística S.A. (Varig Log).  

Apesar do nome, a Varig Log é uma empresa independente da Varig, por pertencer a 

grupos privados internacionais e trabalhar especificamente com transporte de cargas, já que a 

Varig destina-se somente ao transporte de passageiros. Em 9 de abril de 2007, a Varig foi 

novamente vendida, desta vez sendo adquirida pela companhia Gol Transportes Aéreos. 

Portanto, a privatização da Varig foi a medida encontrada para quitar as dívidas da 

própria entidade, identificando a nova tendência do neoliberalismo econômico, pois quando o 

Estado não consegue gerir suas organizações, oferece ao setor privado administra-los. De fato, 

o ápice da crise da Varig ocorreu, justamente, na era presidencial do Governo Lula, 

examinando o quanto agitado traduzia-se a sua gestão. 

Constata-se que apesar dos empecilhos e desafios evidenciados ao mandato 

presidencial, a imagem de Lula manteve-se íntegra diante dos acontecimentos. A maior prova 

foi a própria reeleição em 2006, conforme mencionado anteriormente. Provavelmente, a 

reputação positiva de Lula deve-se, em parte, à trajetória política, por outro, ao forte apelo 

emocional vinculado às camadas mais populares da sociedade.  

Apesar de não ser o ideal, inferido apenas como articulação eleitoreira, torna-se 

inevitável afirmar que os governos populistas contribuem para o desenvolvimento da esfera 

social. Como exemplo, encontram-se os direitos trabalhistas legitimados por Vargas. Embora 

houvesse um intuito distinto, com certeza contribuíram para a classe operária durante as 

décadas de 1930 e 1940.  

                                                 
34 Remete-se a segunda etapa do Plano Cruzado, cujo consistia em um conjunto de estratégias econômicas 
baseado no congelamento dos preços das mercadorias, a fim de inibir os efeitos coercivos da inflação. 
Legitimado no Governo de José Sarney, em meados da década de 1980, o congelamento dos preços surtiu 
resultados positivos nos quatro primeiros meses, mas os fornecedores reivindicaram por seus direitos e os 
produtos voltaram a subir de valor. Como conseqüência, o poder de compra do consumidor brasileiro caiu e a 
inflação voltou a assolar a economia nacional.    
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Ao defender esta classe, Vargas expandia o número de adeptos ao regime vigente, em 

especial, nos grandes centros urbanos, onde a opinião pública era incisiva na formação de sua 

imagem.  

Por conseguinte, a legislação federal sequer regularizou os mesmos direitos 

trabalhistas no perímetro rural, pois defrontaria com as oligarquias locais em vão, uma vez 

que atender as aspirações da crescente população urbana tornava-se uma manobra eleitoreira 

mais promissora. Levine (1980, p.276; 281) sintetiza o referenciado acima, enfocando o título 

“pai dos pobres”  ao presidente Vargas. 

 

[...] Mas as classes trabalhadoras urbanas estavam satisfeitas com a própria sorte. 
Contribuíram para isso a imagem intencionalmente cultivada do chefe da nação 
como “pai dos pobres”  [...] A generosidade do governo federal, no entanto, favorecia 
de preferência os centros populacionais já estabelecidos; raras vezes o governo 
enfrentou os problemas sociais dos mais necessitados.  

 
 

Assim, pode-se perceber que as políticas populistas não contribuem para a nação como 

todo. Evidenciam diretrizes segmentadas a determinados grupos sociais. Baseando-se nesse 

aspecto, deve-se re-interpretar o Programa Fome Zero. Luciana Genro35, ao ser citada em 

2003, por Demier, apresenta a seguinte visão sobre o projeto: 

 

[...] assistência social é uma política compensatória que se não vier acompanhada de 
mudanças estruturais está fadada a ser apenas uma esmola para a manutenção de 
uma situação de desigualdade social. Sabemos inclusive que, para a sobrevivência 
de uma classe dominante, o assistencialismo, principalmente em época de eleição, 
tem sido um dos instrumentos utilizados para perpetuar o seu mando. (DEMIER, 
2003, p.52). 

 

A efetivação de qualquer programa governamental deve, sobretudo, ser 

estrategicamente estruturado, envolver todos os agentes sociais e financeiros, adequar-se ao 

contexto da atualidade nacional, monitorado periodicamente como mecanismo de vigilância e 

controle, além de executar um trabalho contínuo propiciando resultados a médio e longo 

prazo. Caso contrário, o projeto representará apenas a iminência fracassada de uma ação bem 

elaborada, contudo mal vigorada. 

Esta realidade revela o insucesso preconizado do Programa Fome Zero, sobre o qual 

havia uma pretensão válida, porém sem embasamento ou infra-estrutura adequada. Questiona-

                                                 
35 Luciana Krebs Genro nasceu em Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul, no dia 17 de janeiro de 1971. 
Iniciou a vida política aos 14 anos de idade. Pelo PT, ela foi eleita deputada estadual no Rio Grande do Sul de 
1995 a 2002. Em 2003, ela foi eleita deputada federal no estado gaúcho. No entanto, devido a divergências 
políticas, Luciana Genro foi expulsa do PT e aliou-se ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Em 2006, 
Luciana Genro foi reeleita deputada federal pelo Rio Grande do Sul, mas dessa vez, defendendo o PSOL. 
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se demasiadamente a essência deste projeto, principalmente em virtude da identidade 

populista do presidente Lula.  

Desta forma, poderia ser contestado e considerado simplesmente como uma manobra 

eleitoreira. Afinal, programas assistencialistas não contribuem para o desenvolvimento da 

nação. O que favorece o progresso é o conjunto de ações estimulantes à capacitação de renda 

e a geração de empregos. 

A propósito, torna-se viável equiparar programas assistencialistas, como o Fome Zero, 

às políticas públicas direcionadas ao turismo nacional, remetendo-se (imediatamente) ao 

Programa Vai Brasil. Penteado (2006), conseqüentemente, ao considerá-lo um projeto 

eleitoreiro e nocivo à conservação patrimonial dos destinos turísticos, avalia-o 

equivocadamente como projeto catalisador do turismo de massa. Assim, Penteado (2006, p.9) 

explicita a seguinte opinião sobre o referenciado Programa: 

 

O governo Lula, ao apoiar um programa moldado dentro da ótica do turismo de 
massa, em nada contribui para o setor, muito menos está se preocupando com o 
desenvolvimento do país, mas sim com sua imagem frente ao eleitorado mais pobre, 
que vai consumir mais um programa eleitoreiro, que depois deixará profundas 
marcas na sociedade brasileira. 

 

Embora se conteste a popularização do turismo como ferramenta de manobra 

eleitoreira populista, são inegáveis as contribuições articuladas do governo Lula para o 

fomento do setor. Observa-se um tratamento diferenciado jamais verificado na história da 

política brasileira. Pela primeira vez, o turismo recebe um respaldo destacado na esfera 

federal. 

Talvez, a contribuição de maior importância seja a criação independente do Ministério 

do Turismo (MTur), até porque, como regra geral, “ [...] quanto maior a importância do 

turismo para a economia de um país, maior é o envolvimento do setor público, ao ponto de ter 

um ministro somente para o turismo”  (COOPER et al., 2001, p.259). Diga-se independente, 

pois o MTur sempre esteve atrelado a outros ministérios, dividindo o orçamento e as 

prioridades. Desta forma, o papel do MTur é: 

 

[...] desenvolver o turismo como uma atividade econômica sustentável, com papel 
relevante na geração de empregos e divisas, proporcionando a inclusão social. O 
Ministério do Turismo inova na condução de políticas públicas com um modelo de 
gestão descentralizado, orientado pelo pensamento estratégico. (BRASIL, 2008). 
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Em contrapartida, antes da elaboração do MTur, desmembrado do Ministério do 

Esporte, datado em 1º de janeiro de 2003, a atuação pública do turismo concentrava-se nas 

atividades promovidas pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).  

Este, por sua vez, criado em 18 de novembro de 1966, atribuiu nova responsabilidade 

a partir da efetivação do MTur. Desde então, a missão da Embratur restringe-se “na 

promoção, no marketing e apoio à comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos 

brasileiros no exterior” . (BRASIL, 2008). 

Apesar das funcionalidades distintas, nada impede a atuação conjunta de ambos os 

organismos públicos, afinal as metas têm objetivos em comum: desenvolver o turismo 

brasileiro. Estes pressupostos foram vitais para a constituição do Plano Aquarela, voltado para 

a divulgação do país em eventos internacionais.  

Quanto a este plano de marketing, ele foi norteado sob a tutela da equipe de 

consultoria internacional – Chias Marketing – contando com a colaboração dos profissionais e 

clientes do setor. Portes (2005) quantifica o número de entrevistados, haja vista que estes são 

a base para a estruturação deste plano: 

 

Foram ouvidos 190 operadores turísticos de 18 mercados, 1.200 turistas que 
visitaram o país e 5.000 pessoas de 18 países que nunca estiveram no Brasil. Para o 
presidente da Embratur, os resultados foram surpreendentes.  

   

Examina-se, contudo, um plano de marketing viável, comprometido com os agentes 

contextualizados do setor, proliferando uma imagem construtiva do país em territórios 

estrangeiros. Sua eficaz representatividade especifica-se na Marca Brasil (Anexo B – figura 

4), a logomarca do Plano Aquarela que traduz a coletividade civil da comunidade brasileira. 

A magnitude da Marca Brasil não se restringe apenas à área do turismo. Corresponde a 

um ícone do novo estágio protagonizado pelas ações públicas ao vitalizar o destino Brasil. 

Mais do que isso, a pretensão é transformá-la no símbolo de demarcação limítrofe para a 

qualidade dos produtos manufaturados nacionais e exportados, mensuráveis pelos órgãos 

normativos responsáveis como o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (Inmetro). 

Desta forma, produtos brasileiros exportados que contenham estampadas nas 

embalagens a Marca Brasil teriam, automaticamente, o selo oficial de aprovação do Governo 

Federal (Anexo B – figura 5). Caso contrário, tais produtos equivaleriam aos reprovados e 

significariam impróprias para o consumo. Além do mais, demonstra-se como uma alternativa 

eficaz em propagação da marca.  
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Outra contribuição importante do governo Lula para o turismo, em especial ao trade, é 

o projeto denominado “Turismo com X”, do qual visa disponibilizar linhas de crédito a 

empresas do ramo. A Caixa Econômica Federal (CEF) como instituição bancário-financeira 

está encarregada de providenciar os empréstimos, atuando como parceiro colaborador 

econômico aos pequenos e médios investidores. 

De maneira geral, torna-se um auxilio incentivador às micro-empresas que atravessam 

dificuldades financeiras ou estimulam àquelas aspirantes a entrar no mercado, caso 

contenham capital inicial reduzido. Além disso, a clientela da CEF não se resume à pessoas 

físicas. Um elevado percentual de empresas tem contas ou depósitos bancários na CEF, sendo 

um número considerável de organizações co-relacionadas às atividades turísticas: 

  

Entre as 44 mil empresas que compõem a base de clientes CAIXA, diretamente 
relacionadas aos serviços do Turismo no Brasil, os bares, restaurantes, hotéis e 
pousadas representam 33% do total. Um pouco mais da metade das empresas está 
concentrada na região Sudeste. (SINDICATO ESTADUAL DOS GUIAS DE 
TURISMO, 2006).   

 

Quanto às pessoas físicas, a CEF promoveu o Cartão Turismo Caixa. Com os mesmos 

atributos de um cartão de crédito normal, este, especificamente, destina-se a forma de 

pagamento para produtos turísticos. O consumidor ao efetuar a compra de um pacote turístico, 

por exemplo, pode parcelar em até 24 vezes o valor, obtendo, ainda, descontos e vantagens 

exclusivos. 

Ao estabelecer o parcelamento de produtos turísticos, observa-se novamente, a 

pretensão do governo federal em acessibilizar o turismo para as camadas médias e baixas da 

sociedade. A respeito, a Poupança Turismo Caixa é outra iniciativa a favor de incrementar o 

turismo nacional. Este cartão permite ao consumidor abrir uma conta de poupança.  

Por sua vez, o cliente deposita mensalmente determinado valor monetário, reservando-

o para o período de férias. É um método adequado em auxiliar a destinação e planejamento do 

salário de cada cliente. 

Outro programa que merece destaque é o Monumenta, coordenado pelo Ministério da 

Cultura, destina-se a conciliar o desenvolvimento socioeconômico de determinada localidade 

na preservação e recuperação do patrimônio histórico.  

A restauração de edifícios e monumentos antigos contribui para a valorização da 

identidade de qualquer município. Conseqüentemente, favorecerá ao incremento do turismo 

cultural, atraindo ainda mais divisas e gerando novos empregos. BRASIL (2008) comenta os 

resultados positivos obtidos: 
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O Programa Monumenta já tem proporcionado uma série de resultados que 
contribuem para o cumprimento do programa de Governo, ativando a economia das 
cidades pela ocupação e geração de renda da população e pela capacitação de mão 
de obra específica. Um dos objetivos é o de permitir que o patrimônio histórico e 
artístico com proteção federal tenha suas características restauradas e que, cada vez 
menos, dependa de recursos federais para sua conservação. 

    

Duas observações são pertinentes: a primeira remete-se à capacitação da mão-de-obra, 

afinal, exercer tal tarefa exige-se um profissional extremamente qualificado, caso contrário a 

restauração apresentará resultados ineficazes. A segunda, refere-se à descentralização do 

comprometimento público; após recuperado, o monumento/ edifício histórico torna-se 

disponível para a iniciativa privada administrá-lo e, sobretudo, preservá-lo. 

Verifica-se, em mais uma oportunidade, a importância na integração do setor público e 

privado ao atuarem conjuntamente em prol do turismo. Desta forma, o governo formaliza o 

pano de fundo propício às articulações das entidades privadas.  

Contudo, todas as ações mencionadas anteriormente (com exceção do Monumenta) 

foram efetivadas devido a fundação do MTur. Sem o ministério próprio, o turismo nunca teve 

a oportunidade de ser organizado e planejado incisivamente na esfera federal.  

Estas metas estavam contidas no Plano Nacional de Turismo 2003-2007, tutelado sob 

a orientação do Ministro Walfrido dos Mares Guia. Como continuidade, um novo plano foi 

elaborado com novos projetos. Assim, o futuro do turismo estava sendo traçado e um novo 

estágio demarcaria o curso da atividade no Brasil. 

 

 

3.2.1 Síntese do Plano Nacional de Tur ismo elaborado para o per íodo de 2007 a 2010 

 

 

A partir do seu primeiro mandato, o Exmo. Presidente Luís Inácio Lula da Silva 

demonstrou claramente a intenção em priorizar o turismo na esfera governamental. Em 

janeiro de 2003 foi criado o MTur e, logo em seguida, lançou-se a primeira edição do Plano 

Nacional de Turismo, contendo as principais diretrizes, metas e programas políticos em prol 

da atividade turística no país. Em suma, Paulo Solmucci Júnior36 (2007) teceu o seguinte 

comentário: 

 
                                                 
36 Presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) desde 2006 até o presente 
momento (2009). 
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Desde quando se candidatou à presidência da república, o Presidente Lula 
manifestou publicamente a importância que daria ao turismo em sua gestão. Eleito 
para o primeiro mandato criou o Ministério do Turismo, e posteriormente foi 
lançada a primeira edição do Plano Nacional de Turismo (PNT), confirmando assim 
a promessa de fortes investimentos para este setor, o que agradou a vários setores da 
sociedade. 

 

De fato, a constituição do MTur consolidou as bases para a elaboração de projetos 

eficientes, de modo a incentivar os investimentos públicos, gerar divisas, conceber a gestão 

compartilhada, promover o desenvolvimento social e favorecer a competitividade do ramo. 

Nesse sentido, o MTur congregaria contribuições acentuadas ao nortear as políticas públicas 

co-relacionadas ao turismo: 

 

Portanto, o MTur foi instituído com a missão de promover o desenvolvimento do 
turismo como agente de transformação, fonte de riqueza econômica e de 
desenvolvimento social, por meio da qualidade e competitividade dos produtos 
turísticos, da ampliação e melhoria de sua infra-estrutura e da promoção comercial 
do produto turístico brasileiro no mercado nacional e no exterior. (BRASIL, 2007, 
p.43). 

 

As metas do MTur encontram-se catalogadas em um documento oficial, denominado 

Plano Nacional de Turismo (PNT). Neste documento, registram-se os números atribuídos ao 

turismo, as previsões de chegadas e saídas de turistas, o valor dos investimentos para a 

atividade e o direcionamento destes investimentos, além dos programas e macroprogramas 

que transfigurarão os objetivos traçados pelo Governo. 

Desta forma, o PNT não equivale a uma simples carta de intenções, onde encontram-

se as propostas do Estado, mas sim, um manual de informações relatando as principais ações 

políticas que entrarão em vigor, condizentes ao ministro que o perpetuou: 

 

Mais do que uma carta de intenções, é um instrumento de ação estratégica, bem 
delineada nos seus macroprogramas e nas metas para os próximos quatro anos. O 
Plano Nacional de Turismo realiza o compromisso de apresentar ao País, de forma 
consolidada e sistemática, a Política Nacional de Turismo. (BRASIL, 2007, p.11). 

 

Assim, o PNT elaborado para a primeira gestão do Presidente Lula, teve a orientação 

do Ministro Walfrido dos Mares Guia e articulado para os anos 2003 a 2007. Já o PNT 

relacionado ao segundo mandato do Presidente Lula teve a contribuição da Ministra Marta 

Suplicy e projetou ações para os anos de 2007 a 2010.  

Todavia, a Sra. Marta Suplicy deixou o cargo de ministra em 2008, pois disputara as 

eleições municipais para a prefeitura de São Paulo. Em seu lugar, Luiz Barretto Filho a 

substituiu e deu continuidade as ações previstas naquele PNT (Anexo A – tabela 9). 
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Contanto, a concretização do segundo exemplar do PNT demonstra a importância 

promovida pelo Estado em prestigiar o turismo como objeto prioritário da intervenção 

pública. Além disso, equivale a uma política planejada, com continuidade e bem estruturada, 

aglutinando os agentes envolvidos com o turismo e maximizando a participação popular nas 

estratégias do governo. Segundo Paulo Solmucci Júnior (2007): 

 

Esta realidade se comprova agora com a segunda edição do PNT, um conjunto de 
metas e objetivos, bem estruturados e consistentes, que foram exaustivamente 
debatidos durante meses e fruto do consenso de todos os segmentos envolvidos com 
o turismo, com o objetivo comum de transformar a atividade em um mecanismo de 
melhoria do Brasil e fazer do setor um importante indutor da inclusão social. Uma 
inclusão que pode ser alcançada por meio da produção, com a criação de novos 
postos de trabalho, ocupação e renda, e por meio do consumo, com a criação de 
oportunidades para entrada de novos turistas no mercado interno. 

 

A fim de estimular o fomento da atividade, o Estado deve se comprometer em 

melhorar a infra-estrutura dos maiores pólos turísticos do país. Desta maneira, haverá 

incentivos e financiamentos para a modernização dos aeroportos, ampliação da malha 

rodoviária, além da revitalização de portos e de ferrovias.  

Ademais, melhorias na infra-estrutura básica também compõem as promessas do 

planejamento público como, por exemplo, o abastecimento de água e esgoto em domicílios. 

Estas medidas correspondem a itens importantes não apenas para a população brasileira que 

poderá desfrutar de melhor qualidade de vida, mas também ao desenvolvimento do turismo, 

visto que vai ao encontro dos conceitos debatidos no presente trabalho. 

Estes investimentos são oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

O PAC representa um programa governamental com o intuito de acelerar o crescimento 

econômico nacional por meio de investimentos financeiros na área social. Consiste, também, 

no conjunto de políticas públicas voltadas a melhoria da infra-estrutura, buscando aprimorar 

alguns aspectos como saneamento básico, habitação e vias de transporte. No campo do 

turismo, o PAC pretende contribuir da seguinte forma: 

 

A proposta do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2007/2010 do 
governo federal, ao programar investimentos em infra-estrutura e medidas de 
incentivo ao investimento privado, desenha um cenário dos mais positivos para o 
desenvolvimento do turismo no Brasil para os próximos anos, potencializando os 
resultados obtidos e propiciando as condições necessárias para a consolidação da 
atividade no País como um importante vetor de desenvolvimento econômico e 
social. (BRASIL, 2007, p.21). 
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Assim, a verba derivada do PAC destina-se a obras de infra-estrutura, das quais 

antevêem a favorecer a população brasileira. Quanto ao turismo, os benefícios tornam-se 

evidentes ao deflagrar financiamentos em portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. O PAC 

prevê, aproximadamente, investimentos na cifra de R$ 504 bilhões até o ano de 2010, sendo 

que grande parcela deste valor será destinada a obras de terminais de transportes: 

 

Com benefícios diretos sobre o desenvolvimento do turismo, os investimentos em 
infra-estrutura do PAC vão propiciar, em quatro anos, a construção, adequação, 
duplicação e recuperação de 42 mil quilômetros de estradas, 2.518 quilômetros de 
ferrovias; a ampliação e melhoria de 12 portos e 20 aeroportos; o abastecimento 
d’água e coleta de esgoto para 22,5 milhões de domicílios; a infra-estrutura hídrica 
para 23,8 milhões de pessoas e; a ampliação e construção de metrôs em quatro 
cidades turísticas; além de outros benefícios indiretos relacionados à infraestrutura 
(sic) energética e às melhores condições de moradias para quatro milhões de 
famílias. O PAC prevê um total de R$ 503,9 bilhões em investimentos para o 
quadriênio. (BRASIL, 2007, p.13-14). 

 

 Tais investimentos no setor turístico podem gerar retornos financeiros consideráveis, 

tendo em vista que o governo pretende captar 7,7 bilhões de dólares em divisas advindas com 

a entrada de turistas estrangeiros no país (BRASIL, 2007, p.54).  

Afinal, de acordo com o PNT, a expectativa chega a 7,9 milhões de turistas 

estrangeiros visitando o Brasil em 2010 (BRASIL, 2007, p.54). Devido a geração de divisas 

que agrega o tempo de permanência e os gastos médios per capita, há certa probabilidade em 

alcançar a marca especulada. 

Outra meta do Governo consiste em estruturar 65 destinos turísticos com padrão de 

qualidade internacional até o ano de 2010 (BRASIL, 2007, p.52). O Programa de 

Regionalização do Turismo mapeou 200 regiões turísticas e selecionou 65 áreas com a 

pretensão de receberem investimentos em infra-estrutura turística. O propósito circunda em 

consolidar roteiros turísticos mais competitivos para o mercado internacional. 

A terceira meta restringe a formação de 1,7 milhões de novos empregos e ocupações 

(BRASIL, 2007, p.50). Dentre o valor de 1,7 milhões, encontram-se os empregos e as 

ocupações tanto formais quanto informais. 

Todavia, a capacitação profissional do Bacharel em Turismo sequer fora regularizada 

durante o Governo Lula, demonstrando um descaso para a formação de mão-de-obra 

qualificada no setor. Mesmo assim, o Estado pretende promover a inclusão social ao 

incentivar jovens estudantes a seguir carreira no âmbito do turismo: 

 

[...] Foram apoiados também diversos projetos voltados à formação de jovens para o 
turismo, tendo como meta alcançar 140 mil alunos de escolas públicas e 11 mil 
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jovens trabalhadores ou em situação de vulnerabilidade social. (BRASIL, 2007, 
p.33). 

 

A última meta, porém não menos importante, designa-se na promoção de 217 milhões 

de viagens no mercado interno (BRASIL, 2007, p.48). Neste caso, o propósito em favorecer o 

turismo interno apresenta-se evidente. Até porque, as duas últimas metas (desenvolver o 

turismo interno e gerar empregos) correspondem a essência deste PNT 2007-2010. 

Ao analisar o documento, observa-se o propósito de prestigiar a inclusão social na 

atividade turística e, consecutivamente, fortalecer o mercado nacional ao gerar novas 

oportunidades de empregos, ao incrementar a competitividade das empresas do ramo e 

contribuir com o aumento de viagens dentro do território brasileiro, conforme a Sra. Ministra 

do Turismo Marta Suplicy (BRASIL, 2007, p.7) declarou: 

 

[...] a principal tarefa do Ministério do Turismo nos próximos quatro anos será a de 
fortalecer o mercado interno. Além do grande impacto que isso representa para a 
economia brasileira, fortalecer o turismo interno é um poderoso instrumento para 
gerar emprego, renda e inclusão social. 

   

Por isso, o PNT certifica-se de metas para impulsionar a inclusão social e incentivar as 

viagens domésticas, propiciando estímulos ao desenvolvimento do turismo no Brasil. Neste 

caso, o PNT esclarece a importância da iniciativa privada em atuar como catalisador da 

prosperidade turística. A atuação da iniciativa privada torna-se essencial na busca do fomento 

da atividade. 

Desta maneira, o PNT simboliza o resultado do consenso entre os segmentos 

envolvidos com o campo turístico. O diálogo entre a gestão pública com a iniciativa privada 

retrata outro componente tanto referenciado no Plano, a procura da gestão compartilhada e 

participativa: 

 

O Plano Nacional de Turismo concebeu e o MTur implementou, como base da sua 
atuação, um modelo de gestão pública descentralizada e participativa, integrando as 
diversas instâncias da gestão pública e da iniciativa privada, por meio da criação de 
ambientes de reflexão, discussão e definição das diretrizes gerais para o 
desenvolvimento da atividade nas diversas escalas territoriais e de gestão do País, 
alcançando todas as regiões brasileiras e todos os setores representativos do turismo, 
de modo a legitimar e a subsidiar a ação ministerial e dos seus parceiros. (BRASIL, 
2007, p.43).  

 

Neste sentido, a gestão compartilhada representa um modelo congruente e coeso, 

sendo uma opção válida para alterar os rumos do turismo brasileiro, mais democrático e 

atendendo aos interesses do Estado, da iniciativa privada e da própria sociedade. Mais do que 
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isso, vai de encontro aos conceitos defendidos no presente trabalho e significa em nova 

oportunidade para a inclusão social na gestão participativa do Governo. 

Desta forma, as “ [...] parcerias público-privadas devem ser também consideradas 

como uma das alternativas para alavancar a implantação e manutenção da infra-estrutura nas 

regiões turísticas” . (BRASIL, 2007, p.72). A gestão compartilhada integra um dos 

macroprogramas previstos no PNT 2007-2010 e tais macroprogramas sintetizam todas as 

ações previstas pelo Estado para o avanço do turismo no referido período temporal. Ao todo, 

são oito macroprogramas, organizados por temas afins e subdivididos em diversas ações, 

metas, projetos e programas.  

O primeiro macroprograma denominado Planejamento e Gestão designa-se em avaliar 

e monitorar os resultados obtidos de outros macroprogramas do PNT. Em resumo, este 

macroprograma tem como objetivo analisar os impactos e resultados promovidos pelo próprio 

PNT, verificando a eficácia de sua atuação. 

O segundo macroprograma chamado de Informação e Estudos Turísticos consiste em 

estruturar o sistema nacional de estatística de turismo, contribuindo a veiculação das 

informações, números e resultados consignados ao setor turístico. Sendo assim, destina-se a 

formação de um banco de dados referentes a entrada de estrangeiros, receita cambial e 

ocupação hoteleira, por exemplo, além de disponibilizar tais informações às entidades 

privadas e à sociedade civil. 

O terceiro macroprograma conferido pelo nome Logística de Transportes tem a tarefa 

de fortalecer as empresas aéreas nacionais, além de ampliar a oferta de vôos domésticos 

regulares e charters37. O PNT considera o transporte aéreo importante ícone para o 

desenvolvimento do turismo doméstico, por isso a ampliação da frota e expansão da infra-

estrutura aeroportuária tornam-se fundamentais. 

O quarto macroprograma chamado Regionalização do Turismo pretende inserir novos 

destinos e roteiros turísticos de qualidade internacional para comercialização, visando 

aumentar e diversificar a competitividade dos produtos turísticos, dinamizando as economias 

regionais. Este macroprograma conta o financiamento do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e almeja capacitar as localidades, além de assegurar o 

desenvolvimento turístico sustentável. 

                                                 
37 Por vôo charter compreende-se “ [...] um vôo reservado exclusivamente para um grupo ou grupos específicos, 
em aeronaves de carreira ou não, disponíveis a esses grupos sob condições de fretamento” . (DANTAS, 2002, 
p.85). 
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Outro macroprograma do PNT, Qualificação dos Equipamentos e Serviços Turísticos, 

responsabiliza-se em sistematizar uma série de normas, regulamentos e critérios a serem 

respeitados pelos prestadores de serviços e equipamentos turísticos. Além disso, pretende 

promover a qualificação, cadastramento, classificação e fiscalização dos prestadores de 

serviços e demais empreendimentos turísticos, contribuindo assim para a qualificação do 

produto turístico. 

Ademais, este macroprograma desenvolverá metodologias e ferramentas pedagógicas 

na formação de jovens profissionais, inserindo também, a população de baixa renda na cadeia 

profissional do turismo. Com a promoção de cursos, oficinas e seminários, o macroprograma 

acredita que vai conseguir capacitar jovens de baixa renda a adentrarem no campo do turismo. 

O macroprograma referente a Infra-Estrutura Pública tem como meta garantir o 

desenvolvimento do turismo de maneira sustentável, potencializando os efeitos positivos 

decorrentes da atividade e melhorando, consecutivamente, a qualidade de vida nas cidades 

envolvidas.  

No entanto, para garantir os efeitos positivos da atividade, há o macroprograma 

denominado Fomento à Iniciativa Privada, afinal a atuação da iniciativa privada equipara-se 

como primordial ao desempenho eficiente do turismo. Este macroprograma compreende a 

incentivos financeiros e linhas de crédito para as micros, pequenas e médias empresas do 

ramo, na aspiração de fortalecer estas empresas e contribuir para a competitividade do 

mercado. 

E por último, o macroprograma chamado Promoção e Apoio à Comercialização 

consiste em aumentar o número de viagens internas. Para tanto, este macroprograma propõe 

estimular novos grupos de consumidores a viajar pelo país. Neste caso, refere-se a 

consumidores até então excluídos em prover do turismo.  

Por intermédio da oferta de produtos mais acessíveis, as camadas de baixa renda têm a 

possibilidade em viajar. Com isso, o número de viagens internas aumentaria e, 

consequentemente, derrubaria o mito de que o turismo é uma categoria de consumo exclusiva 

às elites. 

Em geral, a idéia deste macroprograma encontra-se centrada na viabilidade do público 

de baixa renda em desfrutar do lazer e do turismo. Contando com a contribuição do trade, 

pacotes turísticos com preços mais acessíveis proliferam durante a baixa temporada.  

Deste modo, o Governo pretende estimular o turismo durante o ano inteiro 

favorecendo ao trade e, simultaneamente, a população brasileira, conforme a Sra. Ministra 

Marta Suplicy ressaltou: 
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Estamos implementando um conjunto de programas que, quando estiverem 
funcionando plenamente, representarão uma nova era para o mercado interno. O 
lançamento de pacotes diferenciados com preços promocionais para que 
aposentados, trabalhadores de baixa renda e estudantes possam comprar pacotes 
turísticos é uma medida, entre tantas outras, que tem profundo impacto no 
aquecimento do mercado turístico na baixa estação. [...] Mas, para que tudo funcione 
da melhor forma possível, vamos precisar que o trade, que sempre foi um aliado do 
governo, também faça a sua parte, com investimentos e políticas tarifárias voltadas 
para receber esse novo público de aposentados, trabalhadores e estudantes na baixa 
ocupação. (BRASIL, 2007, p.7). 

 

Este preceito representa a essência do Programa Vai Brasil, estimular o turismo 

durante a baixa temporada, contribuindo para o aquecimento da atividade durante o ano 

inteiro, favorecendo ao trade que venderá pacotes turísticos na baixa estação, estimulando a 

população brasileira a desfrutar da atividade e propiciando a inclusão social, meta tão 

proferida pelo Governo Lula, segundo a Sra. Ministra Marta Suplicy verificou: 

   

Essa prioridade pela inclusão social, por meio do fortalecimento do mercado interno, 
é boa para todo mundo. É boa para o aposentado, que terá facilidade de viajar e 
curtir a melhor idade de forma merecida. É boa para o trabalhador, que poderá 
propiciar à sua família a abertura de novos horizontes que o turismo oferece. É boa 
para os estudantes, que poderão conhecer os lugares, monumentos, prédios, cidades 
e manifestações culturais que hoje só conhecem por meio dos livros escolares e dos 
meios de comunicação. É boa para o trade, que vai ter o mercado interno aquecido o 
ano inteiro. É boa para quem está desempregado e poderá ganhar uma oportunidade 
de qualificação e renda. E é boa também para o governo, que estará, assim, 
fortalecendo a sua política de inclusão social. (BRASIL, 2007, p.7-8). 

 

Contudo, as contribuições do Governo Lula para o turismo são extremamente 

significativas. Durante sua gestão, o turismo atribuiu um respaldo de maior destaque nas 

políticas públicas do Brasil. 

A própria implementação do Programa Vai Brasil equivale ao ponto de partida para um novo 

rumo do turismo e das políticas públicas relacionadas à esfera turística. O desenvolvimento do 

turismo social representa uma ação diferenciada do governo para o setor. Se tal projeto obterá 

êxito ou estará fardado ao fracasso, não se sabe. Porém, vale ressaltar a primeira tentativa 

governamental em desenvolver o turismo social no país. 
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4 O PROGRAMA VAI  BRASIL NA CIDADE DE NITERÓI  

 

 

O turismo não consiste em uma prática comum aos cidadãos brasileiros. Afinal, a 

atividade ainda depara-se repleta de estereótipos e imagens de clientelismo elitista. Por outro 

lado, há, também, o real empecilho de acesso aos produtos turísticos devido à falta de 

recursos de uma parcela significativa da população brasileira. 

Sendo assim, mesmo com a propagação de produtos turísticos mais baratos do que 

outrora, a população as desconhece, tendo em vista que sequer esboçam interesse para se 

informar a respeito e, posteriormente, consumi-los. 

O desinteresse tem origem, justamente, na formação da imagem consolidada e 

estabelecida que somente os mais afortunados usufruem do turismo. Portanto, de nada 

adiantará proclamar produtos mais baratos para classes sociais de menor poder aquisitivo se 

elas não apresentam interesse em consumi-los. Ou seja, embora contenha mercado 

consumidor, este não representa em demanda efetiva. 

Neste conturbado contexto, o MTur proclama o Programa Vai Brasil. Dentre tantas 

metas que este programa prestigia, o maior desafio consistirá em desvincular esta imagem 

elitista que o turismo detém. Até porque, o turismo social ainda representa uma utopia em 

realidades econômicas debilitadas como a brasileira. 

Contanto, o Vai Brasil pode tracejar um novo marco das políticas públicas do Brasil 

destinado ao turismo ou pode-se congregar em um tremendo fracasso. Porém, o importante 

consiste em dar o primeiro passo, para depois engatinhar e assim, finalmente, andar a passos 

largos, sempre visando o sentido do desenvolvimento. 

Em paradoxo, deve-se examinar a outra face da realidade. O dia-a-dia do trabalho tem 

exercido um constante incômodo ao homem. Assim, quando o ser humano tem tempo livre 

disponível, ele pretende afugentar-se da maçante rotina que o aprisiona, o desgasta e o deixa 
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entediado. Para tanto, a melhor maneira de evadir da estressante rotina designa-se em destinar 

uma parcela do tempo e dinheiro para viajar.    

 

 

4.1 A ESSÊNCIA DO PROGRAMA VAI BRASIL 

 

 

A rotina do trabalho, apanágio da vida moderna, corresponde ao mal necessário, uma 

vez que deve-se trabalhar para sobreviver. Entretanto, o dia-a-dia satura o psicológico do ser 

humano e, na maioria dos casos, desestimula-o e o deixa entediado. A idéia explicitada pelo 

senso comum de “nada melhor que um dia após o outro”  não agrega muita representatividade 

se o dia seguinte for semelhante ao dia anterior. 

Independente dos aspectos motivacionais, as pessoas viajam como fórmula de 

escapismo do estressante cotidiano. Elas não se sentem felizes com sua rotina e os finais de 

semana, os feriados prolongados e as férias remuneradas equivalem ao descanso mais 

contundente, onde finalmente podem viajar e se distanciar de tudo que remete a vida habitual. 

Desta forma, viajar significa em uma oportunidade de descanso e lazer. 

Ademais, viajar tornou-se um ícone de bel-prazer, uma maneira de recarregar as 

energias e desfrutar de algumas horas para o lazer. Entende-se, por conseguinte, que os 

indivíduos encontram-se incomodados com suas respectivas rotinas, com os locais de trabalho 

e com os locais de moradia.  

Afinal, os dias são iguais, os lugares são os mesmos e as pessoas são as mesmas. 

Portanto, viajar ratifica a melhor fórmula de escapismo do rigoroso e entorpecente cotidiano, 

segundo Krippendorf (2001, p.14-15) afirma: 

 

Nos nossos dias, a necessidade de viajar é sobretudo criada pela sociedade e 
marcada pelo cotidiano. As pessoas viajam porque não se sentem mais à vontade 
onde se encontram, seja nos locais de trabalho, seja onde moram. Sentem 
necessidade urgente de se desfazer temporariamente da rotina massificante do dia-a-
dia do trabalho, da moradia e do lazer, a fim de estar em condições de retomá-la ao 
regressarem. [...] Para encontrarmos uma compensação para tudo o que nos falta no 
cotidiano, para tudo o que desapareceu, viajamos, desejamos libertar-nos da 
dependência social, desligar-nos e refazer as energias, desfrutar da independência e 
da livre disposição do próprio ser, entabular contatos, descansar, viver a liberdade e 
procurar um pouco de felicidade. Com efeito, viajamos para viver, para sobreviver. 

 

Contanto, os indivíduos precisam descansar, recarregar as energias e desligar-se na 

melhor condição possível do seu intenso dia-a-dia. Assim, o ato de viajar consigna a uma 
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oportunidade de afastar-se das obrigações diárias e costumeiras. Viajar remete-se ao ensejo de 

desfrutar melhor a vida, em curtir os prazeres proporcionados por ela. Em outras palavras, 

viajar é viver. 

Por conseguinte, devido aos direitos trabalhistas conquistados ao longo do processo 

histórico brasileiro – assunto anteriormente abordado – os indivíduos dispunham de maior 

tempo livre e a férias remuneradas. Com isso, os trabalhadores passaram a dispor de renda 

discricionária e tempo ocioso, dos quais usufruíam em atividades de lazer.  

Neste sentido, repouso, férias e lazer consistem nos principais fatores motivacionais 

para viajar. A princípio, quem viaja, procura estes três elementos. Desta forma, depois de 

adquirida os direitos às férias, um novo “direito”  constata-se inevitável.  

O intitulado “direito à viagem” incorpora uma necessidade da população 

contemporânea em aproveitar suas férias em áreas distintas do seu convívio habitual. 

Consecutivamente, a necessidade de viajar contentará aos indivíduos que pretendem abrir os 

horizontes, conhecendo outras localidades e condicionando da melhor maneira possível seu 

tempo disponível. 

O chamado “direito à viagem” não consta em qualquer Constituição Trabalhista, 

contudo equivale a um desejo da sociedade pós-moderna. Sendo assim, refere-se apenas ao 

exercício de cidadania, propondo o acesso das viagens a membros das diversas camadas 

sociais. O direito às férias, ao repouso e ao lazer côngrua um direito creditado aos 

trabalhadores e estes devem ter o direito de viajar, de fazer turismo: 

 

[...] Depois do “direito às férias” , “o direito à viagem” tornou-se uma reivindicação 
sociopolítica: todas as camadas sociais devem ter acesso à mesma. Repouso e férias 
tornaram-se sinônimos de turismo. A necessidade de relaxamento é reconhecida e é 
orientada para o turismo e transformada em viagem. (KRIPPENDORF, 2001, p.38). 

 

Constata-se, portanto, que as pessoas estão interessadas em despender mais dinheiro 

em atividades ligadas ao lazer, à recreação e ao turismo, transpassando em uma nova 

tendência consumista de elevadas magnitudes. Afinal, as “ [...] pessoas gastam cada vez mais 

dinheiro no lazer, cujo orçamento cresce numa velocidade superior a de todas as outras 

despesas de consumo [...].”  (KRIPPENDORF, 2001, p.119).  

Basta ressaltar que o turismo, originalmente, compõe-se de uma mercadoria voltada às 

minorias elitistas. Contudo, novas vertentes vêm criando mecanismos de acessibilidade do 

produto turístico para maiores grupos de indivíduos, independentemente da classe social. A 
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acentuada pretensão da sociedade em desfrutar de atividades de entretenimento conduz a 

seguinte interpretação: a população está apresentando maior poder de compra. 

De acordo com Salomão (2000), os gastos das famílias brasileiras com entretenimento 

têm crescido, demonstrando assim, o aumento do poder de compra da própria população, 

mesmo correspondendo a uma sociedade repleta de desigualdades econômicas e 

completamente heterogênea. Neste sentido, Salomão (2000, p.13) analisa: 

 

[...] Os gastos das famílias brasileiras com entretenimento teriam atingido cerca de 
20 bilhões de dólares em 1995, 4 bilhões destes como conseqüência do aumento do 
poder de compra das classes menos favorecidas. Segundo o IBGE, os brasileiros 
reservaram no período de 1995-1996 menos de 4% de seu orçamento para atividades 
de lazer, como apontado pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). [Desta 
forma] [...] há uma demonstração do potencial latente de nosso país para o consumo 
do setor de entretenimento. 

 

Embora o valor inferior a 4% possa indicar um resultado insignificante, deve-se 

salientar que o número corresponde ao percentual do orçamento familiar destinado a 

atividades de lazer. Ou seja, em detrimento a outras prioridades, as famílias brasileiras 

dedicam um percentual de quase 4% para este tipo de atividades. 

Além do mais, torna-se oportuno destacar, a quantidade de impostos, dívidas e demais 

compromissos a ser quitados por uma família brasileira. Por causa disso, a renda 

discricionária encontra-se limitada e o orçamento familiar aos programas de lazer e 

entretenimento também diminuem na mesma proporção. 

Todavia, o resultado equivalente a 20 bilhões de dólares com gastos em atividades de 

lazer consiste em um valor expressivo. Ademais, dentre os 20 bilhões, quatro bilhões refere-se 

ao poder de compra das classes menos afortunadas. Interpretando estes dados, verifica-se que 

o poder de compra da população brasileira proporcionou um saldo extremamente positivo. 

Dentre as atividades de lazer, encontra-se o turismo. E, com certeza, o turismo 

contribuiu para tais índices. Até porque, a população brasileira está realizando uma 

quantidade maior de viagens em comparação a outrem. Além disso, a população está 

utilizando os serviços das prestadoras e empresas do ramo turístico, contribuindo assim, para 

o trade: 

 

Pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 
divulgada em 16/03/06, revela o crescimento do turismo no Brasil. Os dados 
revelam que 40% da população está viajando e deixando de se hospedar na casa de 
parentes e amigos, buscando hotéis e pousadas, resultados favoráveis para o 
incremento do turismo. Assim como a diminuição do uso de ônibus de linha (de 
29,1% para 21,7%), o aumento da viagem com automóvel (de 39% para 48,5%) e o 
crescimento das viagens de aviões (13% para 15%). A pesquisa ainda revelou que os 



 

 

107 

 

brasileiros que mais viajam são os residentes em São Paulo (78% da população viaja 
pelo estado), estado, também, que mais recebe turistas. Os resultados também 
indicam uma tendência do viajante brasileiro realizar passeios em seu próprio 
estado, favorecendo o turismo regional. (PENTEADO, 2006, p.2). 

 

De acordo com os dados referenciados por Penteado (2006), permite-se inferir que a 

população brasileira está consumindo mais produtos turísticos por intermédio do trade. Por 

exemplo, 40% da população se hospedam em hotéis e pousadas ao invés de se alojarem em 

casas de amigos e parentes. Assim como, o aumento do número de viagens de aviões e a 

diminuição da utilização do ônibus de linha.  

Outra observação consiste na tendência de o viajante brasileiro realizar passeios no seu 

próprio estado. Com isso, viajar no seu próprio estado não contribuiu meramente com o 

turismo regional, mas sim, com o turismo doméstico. 

Consecutivamente, o turismo doméstico corresponde a uma alternativa para a 

movimentação financeira dentro do território nacional, contribuindo para a balança comercial 

favorável, criando novos postos de trabalho e aquecendo o mercado turístico durante a alta e a 

baixa temporada. 

Entretanto, os governos nacionais, principalmente em países subdesenvolvidos ou em 

situação de desenvolvimento econômico, preferem estimular uma conduta em prol do turismo 

receptivo internacional, uma vez que atrai divisas em moeda estrangeira.  

As moedas estrangeiras apresentam-se mais fortes em comparação as moedas 

nacionais e, por isso, os governos nacionais estimulam a conduta em favor do turismo 

internacional. Desta maneira, Jenkins e Lickorish (2000, p. 90-91) observam: 

 

A maioria dos governos de países em desenvolvimento estimula o turismo 
internacional porque esses turistas geralmente vêm de países de moeda forte. Os 
ganhos de moeda forte permitem que os governos financiem, ao menos em parte, 
seus esforços de desenvolvimento. 

 

No entanto, o turismo doméstico gera grandes fluxos e também contribui para a 

economia nacional, haja vista que promove a movimentação financeira dentro do território 

brasileiro. Ademais, permite o aquecimento do mercado turístico em épocas equivalentes a 

baixa temporada, quando o fluxo de turistas internacionais apresenta-se bem reduzido. 

De certa maneira, o fluxo de turistas nacionais equivale a um número muito maior de 

turistas internacionais, realidade experimentada em muitas localidades do mundo. Porém, as 

divisas consignadas com o turismo internacional ainda representação a geração de divisas 
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maior, sobretudo porque os turistas internacionais normalmente provêm de nações com 

moeda forte.  

Mesmo assim, em termos de fluxos de viajantes, o turismo doméstico agrega um valor 

considerável em comparação ao fluxo de turistas internacionais, demonstrando o quão 

importante apresenta o turismo praticado no perímetro nacional: 

 

O fluxo de turistas domésticos, em todo mundo, tem sido estimado pela OMT como 
cerca de dez vezes o de turistas internacionais. Embora tenha sido observado algum 
declínio no turismo doméstico nos últimos anos, esse setor continua a ser o mais 
importante em muitos países, pelo menos em termos de fluxo de turistas. (PEARCE, 
2003, p. 151). 

 

O turismo doméstico gera um fluxo imponente, pois, na maioria dos casos, se atribui 

um preço menor se comparado às viagens internacionais. Obviamente, a variável preço 

consiste em um item importante para aquisição de um produto turístico. Afinal, a variável 

preço equivale, em muitas oportunidades, na variável primordial para criar estímulos ou inibir 

potenciais consumidores. 

Sendo assim, os preços dos produtos turísticos interferem diretamente no 

comportamento de distintos consumidores. Preços módicos devem atrair um público 

consumidor com menor poder aquisitivo, menos exigentes a luxo dos meios de hospedagem, 

embora sejam exigentes com suas respectivas qualidades. 

Já produtos turísticos com preços mais elevados devem chamar a atenção de 

consumidores com maior poder aquisitivo, pois a variável preço não interfere tanto no 

processo seletivo do produto turístico.  

A este tipo de consumidor, o luxo concorre a uma variável insubstituível. De fato, o 

preço compõe uma variável determinante a atração de consumidores com poder aquisitivo 

aquém, conforme Lage e Milone (2001, p.94) observam:  

 

No mercado turístico, o preço dos produtos é considerado um fator primordial que 
influencia o comportamento dos consumidores. [...] Estes condicionam e 
caracterizam claramente a natureza dos mercados turísticos, podendo-se encontrar 
uma perfeita correlação entre o preço e as características essenciais dos turistas que 
chegam aos diferentes mercados. Preços mais baixos deverão atrair uma demanda de 
menor poder aquisitivo, gerando uma necessidade de equipamentos turísticos de 
categoria mediana e menos exigente. Ao contrário, se o poder aquisitivo dos turistas 
de determinada região é bastante elevado, seu mercado exigirá grandes 
investimentos, com uma infra-estrutura de grande luxo e sofisticação, sem a qual 
não conseguirá continuar existindo. 
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Contanto, os preços dos produtos turísticos deveriam ser mais condizentes com a 

realidade sócio-econômica da população brasileira. Por isso, o turismo social precisaria ser 

incentivado, para facilitar a acessibilidade do turismo às camadas mais inexpressivas em 

termos financeiros. 

Até porque, o intuito do turismo social constitui em oferecer produtos com preços 

muito aquém dos praticados pelo turismo intitulado “comercial” . Embora sua formatação 

pretenda atingir ao público consumidor de recursos limitados, todas as pessoas podem aderir 

ao turismo social, pois trata-se em democratizar o acesso à todas as pessoas, muito embora, 

esteja voltado às classes menos aquinhoadas. 

Observa-se, em nova oportunidade, o turismo social agrega preços muito menores se 

comparados com os produtos turísticos de cunho mais comercial. A estimativa percentual 

varia a marca de 25% a 40%, segundo Falcão et al (2006, p.131) mencionam: 

 

O turismo social se distingue do turismo “comercial”  primeiramente por seus níveis 
de preços, em geral 25% a 40% mais baixos do que os praticados pelo setor 
comercial – quase sempre para serviços com o mesmo nível de conforto e 
instalações. Ele surge para democratizar o acesso ao descanso às classes com 
recursos limitados. 

 

O turismo social equivale a uma ótima oportunidade em favorecer o acesso do turismo 

à população brasileira. Afinal, trata-se de uma população repleta de disparidades sócio-

econômicas, onde grande parcela da sociedade indica recursos limitados. Mesmo assim, o 

turismo social nunca foi incentivado outrora, ao menos, não por parte do Estado. 

Desta forma, o turismo social estivera correlacionado a entidades privadas, sindicados, 

associações ou autarquias38 que possibilitavam aos seus funcionários e contribuintes a realizar 

viagens para colônias férias39 ou outros clubes de lazer. Todavia, trata-se de estímulos 

promovidos por parte de instituições privadas ou de economia mista, não do Estado. 

Obviamente, consistem em ações de pequeno calibre, com pretensões restritas somente 

aos funcionários das entidades que promovem este segmento de turismo. Destarte, representa 

muito pouco para a coletividade de uma nação. Portanto, sem a iniciativa de algumas 

entidades, o turismo social seria inexistente no país: 

                                                 
38 Compõem-se de entidades públicas e integradas ao Governo, porém recebem certas regalias e autonomias para 
atuarem de modo independente e descentralizado da administração pública, contando, inclusive, com patrimônio 
constituído de recursos próprios. Entretanto, estas instituições encontram-se sob tutela e sujeita à fiscalização por 
parte do Estado.  
39 As colônias de férias consistem em “[...] hospedagens turísticas destinadas aos trabalhadores com finalidade 
de promover o turismo social de famílias trabalhadoras. As colônias de férias costumam ser hospedagens de 
organismos públicos [...] ou de organizações trabalhistas e sindicais. Algumas grandes empresas privadas 
também têm colônias para seus empregados” . (MONTEJANO, 2001, p.166). 
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Pouquíssimas entidades promovem o turismo social. Alguns sindicatos, associações, 
autarquias ou empresas (Banespa40, Sesc, CPP41, etc.) têm colônias de férias ou 
clubes de lazer. Outros trabalhadores, quando viajam, ficam na casa de amigos ou 
parentes para economizar na estada e alimentação. Fora isso, o vácuo. (TRIGO, 
1998, p.38).  

  

Entre as organizações citadas por Trigo (1998), destaque para o Sesc, pois representa 

uma autarquia e seria uma das únicas instituições provenientes do Estado a promover o 

turismo social. No entanto, este dado demonstra-se preocupante, afinal a contribuição do 

Estado em incentivar o turismo social consta como limitada. 

Neste sentido, o Estado poderia desempenhar papel mais incisivo, na elaboração de 

uma conduta voltada ao estímulo do turismo social, tendo em vista que o turismo social 

também garantiria o aumento do fluxo de visitantes e, consequentemente, ao desenvolvimento 

da atividade turística no país. 

Mas a infra-estrutura turística depende das ações intervencionistas da gestão pública. 

As empresas do setor turístico podem contribuir, porém não podem articular tais ações 

atuando isoladamente. Por isso, dentro deste contexto, “ [...] o turismo brasileiro deverá 

receber uma atenção especial por parte do setor público, responsável pelas obras de infra-

estrutura e pelo planejamento necessários para o crescimento e desenvolvimento turístico do 

país [...].”  (LAGE; MILONE, 2001, p.214). 

Portanto, o desenvolvimento do turismo social pode representar o desenvolvimento do 

próprio turismo brasileiro, tendo em vista seus aspectos sócio-econômicos e importância 

social em democratizar o lazer e a recreação.  

Além disso, por constar em preços mais reduzidos em comparação aos preços ditos 

“convencionais” , o turismo social deve ser estimulado até mesmo como ferramenta de 

diluição dos efeitos da sazonalidade.  

Ou seja, enquanto o turismo comercial exerce preços mais elevados em épocas do ano 

onde a demanda encontra-se exacerbada, o turismo social poderia intervir em períodos do ano 

quando a demanda turística estima-se escassa.  

                                                 
40 O Banco do Estado de São Paulo (Banespa) constituía em uma instituição financeira estatal pertencente ao 
Governo do Estado paulista. Fundada em 1909, o banco configurou-se em propriedade Federal no ano de 2000. 
Meses depois, a entidade fora privatizada e vendida ao grupo Santander. A partir de então, passou a ser 
denominada Banco Santander Banespa.    
41 Sigla referente a Centro do Professorado Paulista e equivale a uma associação de professores do estado de São 
Paulo. Presta serviços e assistência aos profissionais e detém um patrimônio que consiste em clubes, clínica 
médica, alojamento, central de cursos, instituto de estudos educacionais, colônias, piscinas e campos esportivos, 
colocados a serviço dos associados da entidade. 
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Afinal, o comportamento do consumidor, em geral, quanto maior o preço de um 

produto, menor será a procura, ocorrendo também o inverso – quanto menor o preço do 

produto, maior será a procura por parte do consumidor. Preços inferiores em meses do ano, 

onde a procura por viagens de turismo encontra-se menor, pode sim, estimular a demanda de 

consumidores na área turística, conforme Coelho e Fernandes (2002, p.185) observam: 

 

Assim, via de regra, o comportamento normal do consumidor é: quanto maior o 
preço de um bem ou serviço, menor será a quantidade procurada. No caso inverso, 
quanto menor o preço, maior será a quantidade demandada. [...] No campo turístico, 
excetuando-se o turismo de minorias praticado pela elite da sociedade que não se 
importa com essa variável chamada preço, é comum esse procedimento do turista-
consumidor. Há pessoas especializadas na prática do turismo nas baixas temporadas, 
justamente em razão dos preços mais acessíveis. 

 

Constata-se, portanto, as variáveis preço e sazonalidade são itens incisivos no 

comportamento não apenas do consumidor, como também das empresas do ramo turístico. 

Em resumo, os efeitos negativos da baixa temporada podem ser diluídos com a oferta de 

produtos mais baratos e os efeitos negativos da alta temporada – a saturação da procura 

também gera efeitos negativos – podem ser minimizados com o aumento dos preços. 

A propósito, a sazonalidade constitui em uma singularidade do produto turístico. Entre 

tantos fatores, o tempo e o espaço são determinantes na escolha o destino ideal: em lugares 

que apresentam temperaturas mais elevadas, a alta temporada refere-se aos meses de 

primavera e verão. Em contrapartida, em localidades com temperaturas rigorosamente frios, a 

alta temporada destina-se aos meses de outono e inverno: 

 

[...] Outra singularidade do produto turístico é sua concentração no espaço e no 
tempo. Geralmente o turismo concentra-se em determinadas regiões durante 
temporadas relativamente curtas. É o fenômeno cíclico da demanda, de altas e 
baixas temporadas, comumente denominada sazonalidade. (COELHO; 
FERNANDES, 2002, p.124). 

  

Outros fatores também incidem na implicação dos efeitos coercivos da sazonalidade, 

embora também estejam interligadas as estações do ano – primavera/verão e outono/inverno. 

Caso da “ [...] concentração das férias trabalhistas e escolares em um período de tempo 

determinado, geralmente no verão [...].”  (MONTEJANO, 2001, p.64).  

Sendo assim, a sazonalidade influencia não apenas o turismo doméstico como também 

o turismo internacional. Os meses de verão – a princípio, época do ano com melhores 

condições climáticas para a maioria das pessoas – são distintos em muitas partes do globo 

terrestre. Desta forma, o verão no hemisfério norte designa-se entre os meses de junho, julho e 
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agosto. Em contrapartida, o verão no hemisfério sul coincide os meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro. 

Isto significa que enquanto o hemisfério sul encontra-se no verão, o hemisfério norte 

estagna o inverno, ocorrendo também o inverso – quando é inverno no hemisfério sul, o 

hemisfério norte coincidirá o verão.  

Para o Brasil, por exemplo, por se tratar de um país predominantemente tropical – com 

pequena variação de temperatura entre verão e inverno – e onde o fluxo de turistas 

internacionais é oriundo, em sua maioria, da Europa e da América do Norte (territórios 

localizados no hemisfério norte). Neste caso, a sazonalidade pode infligir em 2 modos: 

Quando o Brasil encontra-se no período de verão, a demanda turística internacional 

aumenta, pois os norte-americanos e europeus estão evadindo do inverno rigoroso dos seus 

respectivos países, a procura do clima quente e mais agradável do território brasileiro.  

Entretanto, quando o Brasil encontra-se no inverno, a demanda turística internacional 

diminui, contudo, continua considerável, uma vez que na América do Norte e Europa 

encontra-se no verão e coincide com as férias naqueles países: 

 

Existem dois tipos de temporadas. Primeiro, a temporada institucional, ou seja, que 
ocorre devido às práticas nos países geradores de grandes números de turistas. Por 
exemplo, a maioria das férias no Reino Unido é tirada em junho, julho e agosto 
(meses de verão), quando as pessoas ficam em casa ou viajam para o exterior à 
procura de climas agradáveis. Segundo, a temporada também pode ser um recurso 
dos países que recebem turistas onde, por exemplo, as mudanças climáticas em 
certos períodos do ano podem tornar o destino não-atrativo para os turistas. 
(JENKINS; LICKORISH, 2000, p.100). 

  

Constata-se, portanto, o quanto os fatores clima, tempo e estação do ano intervém na 

variável sazonalidade. Por conseguinte, torna-se também pertinente distinguir alta/baixa 

temporada com alto/baixa ocupação. Embora ambos os termos designam-se da sazonalidade, 

a essência de cada termo apresenta-se completamente conflitante. 

Mesmo situando-se na alta temporada, os hotéis podem apresentar baixa ocupação e 

vice-versa. A exemplo, a cidade de São Paulo pode creditar na alta temporada de férias 

escolares e trabalhistas, entretanto, a ocupação nos hotéis pode acarretar em baixa, uma vez 

que o turismo de negócios responsabiliza-se pelo grau de reservas dos quartos dos 

estabelecimentos hoteleiros da cidade paulista. 

Fenômeno semelhante pode acontecer com o município do Rio de Janeiro: a 

localidade pode atravessar a baixa temporada, todavia, durante um final de semana, os hotéis 

podem apresentar elevado grau de ocupação, devido a realização de um evento que atrairia 
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um grande contingente de visitantes, tais como eventos esportivos ou concertos musicais de 

bandas renomadas internacionalmente.  

De maneira em geral, a taxa de ocupação difere da temporalidade, no entanto, ambos 

itens conduzem a formulação de critérios a fim de medir os efeitos negativos e positivos da 

sazonalidade turística.  

De fato, o uso da tecnologia a favor do turismo poderia significar em uma vertente 

para solucionar o problema da sazonalidade. A tecnologia agrega meios de comunicação 

importantes para difundir idéias, opiniões, ideologias e, não menos importante, comercializar 

produtos. A tecnologia contribui para a ascensão dos negócios, principalmente por oferecer 

meios de comunicação interligando vendedores e consumidores. 

Rádio, jornal, televisão, telefones celulares e Internet consistem em veículos de 

comunicação fundamentais para divulgar marcas, produtos e serviços. Mais do que isso: os 

meios de comunicação representam o principal elo de diálogo entre vendedor e consumidor, 

equivalendo aos maiores instrumentos de divulgação e comercialização de produtos. 

Para as instituições comerciais privadas, os veículos de comunicação constam como 

fundamentais para expansão dos respectivos negócios. Na contemporaneidade, torna-se 

inimaginável a ausência destes componentes para o universo empresarial. E entre tantos 

aparatos tecnológicos portados para comunicação, deve-se destacar a atuação da Internet. 

A Internet representa um marco na negociação financeira mundial. Por conseguinte, o 

âmbito empresarial distingue em duas eras: o período antes da Internet e o período após a 

Internet. Sem este meio de comunicação, as negociações eram mais restritas, mesmo no 

paralelismo da globalização. Nestas circunstâncias, Castells (2003, p.58) ressalta a 

importância da Internet para o mundo dos negócios: 

 

Como aconteceu com a adoção de outras tecnologias por companhias no passado, a 
Internet se difundiu rapidamente no mundo dos negócios durante a década de 1990 
porque é o instrumento apropriado para o modelo de negócio resultante da prática 
das empresas mais produtivas e competitivas desde, pelo menos, a década de 1980. 

   

Desde a década de 1980, período congruente ao neoliberalismo econômico, a 

competitividade não se encontrava tão acirrada. Verifica-se, portanto, o quanto os meios de 

comunicação também contribuem para a competitividade entre as empresas, cuja disputa por 

mercados consumidores torna-se cada vez mais direta. 

De certa maneira, o desenvolvimento tecnológico contribui para a ascensão do 

capitalismo. Até porque, as máquinas proporcionam a produção de maior número de 
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mercadorias, aprimorando a qualidade e sendo realizado em curto espaço de tempo; ao 

produzir muitas mercadorias, mais consumidores terão acesso aos mesmos.  

Em paradoxo, a expansão tecnológica também favorece o acesso da comunicação a um 

maior número de consumidores. A tendência é, quanto maior o volume de informação, maior 

o acesso de pessoas a terem conhecimento de notícias, sejam por televisão, rádio, jornais, 

revistas ou Internet. 

Quando se trata de informações de produtos, maior será também os potenciais 

consumidores. Esta relação também incorpora a ascensão do capitalismo, ou seja, a revolução 

tecnológica auxilia a própria expansão do modelo capitalista, segundo Jameson (2006, p.61) 

analisa: 

 

O desenvolvimento tecnológico é, no entanto, na visão marxista, um resultado do 
desenvolvimento do capital, em vez de uma instância determinante em si mesma. 
Devem-se, então, distinguir vários tipos de propulsão de máquinas, vários estágios 
de revolução tecnológica no interior do próprio capital. 

  

Portanto, não representa surpresa alguma quando as empresas e demais instituições 

privadas usufruem da tecnologia como processo estratégico em expandir seus laços 

comerciais, sobretudo na divulgação de mercadorias e comercialização de produtos. Desta 

forma, a Internet transformou os diálogos entre instituições privadas, favorecendo a relação 

cada vez mais significativa entre as empresas e os consumidores: 

 

Numa sociedade em que firmas privadas são a principal fonte de criação de riqueza 
não é de surpreender que, depois que a tecnologia da Internet tornou-se disponível 
na década de 1990, a difusão mais rápida, mais abrangente de seus usos tenha 
ocorrido no domínio dos negócios. A Internet está transformando a prática das 
empresas em sua relação com fornecedores e compradores, em sua administração, 
em seu processo de produção e em sua cooperação com outras firmas, em seu 
financiamento e na avaliação de ações em mercados financeiros. Os usos adequados 
da Internet tornaram-se uma fonte decisiva de produtividade e competitividade para 
negócios de todo tipo. (CASTELLS, 2003, p.56). 

  

Contanto, inevitavelmente, as empresas privadas devem entrelaçar seus negócios com 

a Internet. Afinal, a Internet constitui em uma ferramenta indispensável na 

contemporaneidade, um instrumento que acoplado ao corporativismo pode transforma-se em 

veículos de comunicação essencial nas relações comerciais. 

A relação expande-se entre fornecedores e compradores em todos os sentidos, não 

meramente as relações comerciais entre empresas e consumidores, como também entre 

empresas e demais instituições privadas. A Internet incorpora a função de meio, elo e 
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instrumento de comunicação, relacionamento e transações das entidades financeiras, uma vez 

que Castells (2003, p.57) observa o seguinte dado estatístico: 

 

A importância dos negócios eletrônicos, porém, vai muito além de seu valor 
quantitativo. Isto porque, como em 2001, cerca de 80% das transações feitas na 
web42 são B2B, o que implica uma profunda reorganização da maneira como os 
negócios operam. [...] Toda a organização do negócio precisa adequar-se à 
tecnologia baseada na Internet, através da qual se relaciona com compradores e 
fornecedores.  

 

A participação de uma organização na Internet compõe em estratégia fundamental para 

a sua visibilidade. Não apenas tornando-se visível para os consumidores físicos, como 

também para outras entidades filantrópicas. A propósito, conforme Castells (2003) observou, 

até o ano de 2001, grande parte das negociações via Internet são realizadas em B2B.  

Quanto ao termo B2B refere-se a expressão inglesa Business-to-Business, ou seja, 

termo designado as transações comerciais e financeiras entre empresas com outras empresas. 

Ao verificar que 80% das negociações via Internet consistem em B2B revela-se um resultado 

bastante expressivo. 

De fato, a Internet revolucionou as relações comerciais e isso não poderia ser diferente 

no setor do turismo. O trade turístico também utiliza a Internet como meio de comercialização 

de pacotes turísticos, venda de assentos no avião e reserva de quartos nos hotéis. Assim, a 

Internet equivale a um instrumento de primordial importância para o trade turístico, a tal 

ponto que: 

 

O turismo é a área que mais cresce na Internet. O turismo on line movimentou, nos 
Estados Unidos, em 1999, um mercado de US$ 7 bilhões, enquanto livros, 
brinquedos e CDs, que formam um dos mais significativos setores no comércio on 
line, geraram metade desse valor. (COELHO; FERNANDES, 2002, p.13) 

 

Outrora, acreditava-se que a Internet iria inibir o crescimento de agências de viagens, 

considerando que ela a substituiria. Entretanto, esta indagação não surtiu efeito ao constatar 

que as agências de viagens souberam usufruir dos bens proporcionados pela Internet. Afinal, 

segundo referenciado anteriormente, a Internet corresponde a uma instrumento de 

comercialização e divulgação, caso seja bem utilizado. 

                                                 
42 Vocábulo em inglês e significa rede. Origina-se de World Wide Web, outra expressão lingüística em inglês que 
transmite a idéia de Rede Mundial de Computadores, embora o significado não seja este. Equivale a 
comunicação via Internet de alcance mundial, como se fosse uma rede interligando a vários pontos do planeta.  
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Isto significa que a Internet não substituirá a função do agente de viagens, pelo 

contrário: ele terá sua função de intermediador nas negociações entre agência (prestadora de 

serviço) e consumidor muito facilitada.  

Sendo assim, a Internet permite ao agente de viagens se conectar com o mundo, 

expandir suas relações comerciais e divulgar seu negócio a mercados consumidores até então 

desconhecidos. Desta forma, segundo Dantas (2002, p. 57) relata: 

 

É fato que a Internet inibe o crescimento numérico das Agências de Viagens. Daí, 
surge a reflexão: a Internet substituirá as Agências de Viagens na intermediação de 
produtos turísticos? O mercado tem demonstrado que não. A Internet é um 
instrumento fabuloso para o atendente das Agências de Viagens? É mais do que 
fabuloso, é vital. [...] A Internet não é vírus. É o antídoto. É o instrumento de acesso 
ao atendente, de produtos turísticos diversos oferecidos pelo mundo. É a sua chance 
de conectar-se com o mundo globalizado do turismo. Mas, para que isso se torne 
realidade, o empresário deve ter a visão estratégica de investir em seus funcionários, 
por meio de formação, treinamento, possibilitando a eles, pela autonomia, a 
aquisição de competência, elementos necessários para a atuação no mercado 
turístico. 

 

Na realidade, a Internet não restringe o trabalho exercido pelas agências de viagens, 

mas sim, complementa seus afazeres, tornando mais prático o envolvimento entre o prestador 

de serviços e os consumidores. Afinal, a magnitude da Internet corresponde à interação entre 

estes dois atores. A interatividade constitui em um dos principais segredos para o sucesso da 

Internet no mundo dos negócios. 

Aliás, negócios eletrônicos não são aqueles conduzidos somente on-line, ou seja, via 

rede mundial de computadores. Os negócios eletrônicos também podem ser conduzidos por 

outros aparelhos eletrônicos, onde a Internet consiste em apenas um componente de 

divulgação. O interessante da Internet restringe a sua interatividade com outros meios e a 

interatividade entre corporações e demanda. 

A Internet é o meio de reprodução, contudo, a melhor forma de negociação ainda 

resiste aos métodos mais pessoais, os métodos de maneira física. Desta forma, o consumidor 

pode conhecer determinado produto via Internet, mas comercializá-lo pessoalmente com o 

vendedor, ou por telefone ou por fax. Verifica-se, portanto, a interatividade da Internet e suas 

complexas opções para as transações comerciais mais efetivas. 

Consecutivamente, os negócios eletrônicos não se reduzem a Internet, mas sim, a 

todos os meios de comunicação eletrônica como aparelhos de fax e telefones celulares. Para 

tanto, a integração dos aparatos tecnológicos podem favorecer a uma comunicação mais 

eficiente. A interatividade é a resposta para o processo mercantilista do mundo pós-moderno, 

conforme Castells (2003, p.65; 87) denota:  
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A essência do negócio eletrônico está na conexão em rede, interativa, baseada na 
Internet, entre produtores, consumidores e prestadores de serviços. Aqui, mais uma 
vez, a rede é a mensagem. É a capacidade de interagir, recuperar e distribuir 
globalmente, de maneira personalizada, que está na fonte de redução de custo, da 
qualidade, eficiência e satisfação do comprador [...]. [...] Negócio eletrônico não é 
negócio conduzido exclusivamente on-line, mas uma nova forma de condução dos 
negócios, todo tipo de negócio, pela, com e na Internet, e outras redes de 
computadores – com várias formas de conexão com processos locais de produção e 
transações físicas. 

 

Com isso, a tecnologia tem contribuído, e muito, para as relações comerciais da 

contemporaneidade, sobretudo no setor de turismo. E, justamente, contando com esta 

poderosa ferramenta, o Ministério do Turismo lançou em 2006 um programa baseado em 

todos os princípios delatados no presente trabalho: O programa Vai Brasil.  

O Vai Brasil é projeto desenvolvido pelo MTur em parceria com alguns órgãos e 

associações integrada ao trade turístico como a Associação Brasileira das Operadoras de 

Turismo (BRAZTOA) e a Associação Brasileira das Agências de Viagem (ABAV). O 

objetivo inicial deste programa consiste em comercializar pacotes turísticos em períodos de 

baixa ocupação. 

Contanto, atenta-se ao fato de baixa ocupação contrastar com baixa temporada. Em 

certas oportunidades, uma localidade pode atravessar a alta temporada, enquanto em outro 

lugar, pode estar enfrentado a época da baixa temporada, devido, sobretudo, a estação do ano 

e o clima de cada região. Paula Sanches, uma das coordenadoras do Programa Vai Brasil, ao 

ser entrevistada por Assis e Milani (2006) comenta sobre a diferença entre temporada e 

ocupação: 

 

O projeto é exclusivamente para baixa ocupação. E o que a gente sempre informa é 
que existe baixa ocupação no país todos os dias e meses em algum lugar. Pode ser 
uma alta temporada no Nordeste em janeiro, mas em Porto Alegre e Gramado tem 
baixa ocupação [...]. 

 

Na pretensão de vender pacotes turísticos durante a baixa ocupação, é comum que as 

empresas do trade ofereçam seus produtos com preços especiais, bem menores aos praticados 

na alta temporada. Deste modo, proporcionaria estímulos aos potenciais turistas em 

consumirem tais pacotes turísticos durante a baixa ocupação.  

Contanto, os preços especiais, com alto percentual de desconto, equivale a uma 

tentativa de atrair novos consumidores, uma vez que incitariam a parcela da população com 

reduzida renda discricionária a viajar. 
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Os consumidores, por sua vez, ao adquirirem estes produtos, seriam beneficiados, 

visto que os comprariam com valor bem menor aos conferidos na alta temporada. Outrora, ao 

trade turístico, representa em uma oportunidade para comercializar seus produtos na baixa 

ocupação, minimizando os efeitos negativos da sazonalidade. 

De fato, este Programa beneficiaria o trade, a população brasileira e ao Estado, pois 

incentivaria o turismo doméstico. Ao oferecer produtos com alto percentual de desconto, 

também estaria desenvolvendo o turismo social no Brasil, uma prática tão debatida no 

presente trabalho. 

Ademais, o Programa Vai Brasil sintetiza a primeira tentativa em integração do Estado 

com a iniciativa privada. Através da parceria entre o MTur com a ABAV e a BRAZTOA – 

associações que representam o trade turístico –, os interesses públicos e privados se 

convergem: desenvolver o turismo doméstico durante a baixa temporada, facilitando a parcela 

da população com reduzida renda discricionária a viajar, mantendo o mercado operando em 

todas as épocas do ano e permitindo a ascensão do turismo social. Em outras palavras: 

 

Pela primeira vez no Brasil um projeto conseguiu mobilizar toda a cadeia produtiva 
do turismo para dinamizar a produção e comercialização de produtos turísticos no 
país, por meio de uma estratégia que leva em consideração os interesses de todos os 
integrantes  envolvidos no processo, sem alterar as relações de mercado. O VAI 
BRASIL privilegia o funcionamento da cadeia produtiva e, principalmente, gera 
novos clientes e cria oportunidades para a inserção de novos fornecedores e 
prestadores de serviços turísticos em escala nacional. Ao reduzirem suas tarifas, os 
integrantes da cadeia produtiva do turismo ampliam suas oportunidades de negócios 
no período de baixa ocupação e permitem a uma maior parcela da população viajar 
pelo Brasil, aumentando assim seus lucros. Outro fator de sucesso do VAI BRASIL 
é o apoio do Ministério do Turismo por meio do aporte financeiro para o 
desenvolvimento da ferramenta eletrônica – website – e sobretudo pela deflagração 
de uma campanha em todo o país que incentiva o acesso ao sites (sic). (BRASIL, 
2009). 

 

O maior mérito do Programa Vai Brasil foi buscar integrar a gestão pública com a 

iniciativa privada em prol de uma ação comum como o desenvolvimento do turismo social 

durante a baixa ocupação. Além disso, o Programa encontra-se vinculado também a 

tecnologia, ao divulgar os produtos do mesmo projeto via Internet. 

Por intermédio do endereço eletrônico <http://www.vaibrasil.com.br> o usuário 

poderá conhecer o portal do Programa Vai Brasil, os pacotes turísticos em promoção e os 

destinos que atravessam por período de baixa ocupação. O portal eletrônico do Programa Vai 

Brasil consiste em um veículo de comunicação em que as empresas apresentam seus pacotes 

turísticos. 
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Ou seja, o site do Vai Brasil não comercializa produto algum. Ele consta apenas como 

canal de divulgação das mercadorias, onde o usuário conhece as tarifas mais baratas e 

contatam as empresas prestadoras do serviço. Ao serem contatadas, as empresas tratam as 

negociações diretamente com os clientes, por meio de e-mail, telefone, fax ou qualquer outro 

meio de comunicação disponível. 

Desta forma, o Vai Brasil não irá intermediar as negociações, sendo apenas um 

veículo de divulgação. Portanto, não há necessidade do usuário/consumidor ficar temeroso em 

inserir seus dados pessoais na Internet, pois a negociação será concretizada de maneira direta 

com o prestador do serviço: 

 

O Vai Brasil é um site que tem por finalidade divulgar produtos em períodos de 
baixa ocupação nos mais diversos destinos brasileiros. Seu uso é gratuito tanto para 
os atores da cadeia produtiva quanto para os usuários que o utilizam. Sua proposta é 
disponibilizar acesso ao turismo com condições especiais nos períodos de baixa 
ocupação, não tendo a função de intermediar negociações, reservas ou qualquer tipo 
de relação comercial entre os turistas e os estabelecimentos cadastrados. [...] O Vai 
Brasil não comercializa nenhum produto turístico. Sua única responsabilidade é a de 
divulgar os roteiros turísticos em períodos de baixa ocupação. (BRASIL, 2009). 

  

De acordo com esta premissa, o usuário solicitará o destino desejado através do 

website do Programa Vai Brasil; a prestadora do serviço contatará o usuário e a negociação se 

desencadeará de forma direta. Assim, segundo o, até então, secretário de Políticas Públicas de 

Turismo, Milton Zuanazzi realiza o seguinte comentário em entrevista a Assis e Gomes 

(2005): 

 

[...] A partir daí passa a ser uma relação direta de vendedor e comprador, de varejo 
mesmo, uma relação direta no balcão de venda [...] As agências vão atender a esses 
usuários individualmente, por telefone, por motoboy ou até no balcão de sua loja. 

 

Neste caso, a Internet representa somente um meio de divulgação os pacotes ofertados 

do Programa Vai Brasil. A interatividade da Internet com outros itens tecnológicos se mostra 

essencial para a efetivação da compra por parte do consumidor/usuário.  

O website do Programa Vai Brasil permite a comunicação B2B entre as empresas 

cadastradas, no intuito de interagirem diretamente com as operadoras para negociar a inclusão 

de seus produtos nos pacotes. Observa-se, portanto, que a essência do Programa Vai Brasil 

equivale a uma boa iniciativa, entretanto, deve-se saber como este mecanismo funciona na 

prática. 

Neste caso, o município de Niterói localizado no estado do Rio de Janeiro foi 

escolhido para avaliar a repercussão do Programa Vai Brasil na localidade. O propósito da 
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pesquisa consiste em verificar se a população niteroiense tem conhecimento de tal projeto. 

Ademais, a pesquisa também designa-se da opinião do trade turístico de Niterói com relação 

ao Programa Vai Brasil. 

Contudo, antes de responder as indagações do autor, uma breve apresentação da cidade de 

Niterói demonstra-se pertinente. Afinal, deve-se debater sobre o município antes de comentar 

a respeito dos resultados referentes a pesquisa. 

 

 

4.2 NITERÓI, A CIDADE SORRISO 

 

 

O município de Niterói localiza-se na Região Metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro, entre a Baía de Guanabara (encontrada a oeste da cidade), o Oceano Atlântico 

(situado ao sul) e faz fronteira com outros dois municípios: Maricá (ao leste) e São Gonçalo 

(ao norte). (Anexo B – figura 6). 

Por via rodoviária, Niterói encontra-se a 13 quilômetros de distância da capital do 

estado, a cidade do Rio de Janeiro. A Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como 

Ponte Rio-Niterói, interliga Niterói ao município carioca, atravessando um pequeno trecho da 

Baía de Guanabara. O município niteroiense apresenta clima quente e semi-úmido, sendo o 

bioma natural de Mata Atlântica (CARACTERÍSTICAS ...2009) �

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)43, a 

população de Niterói corresponde a 474.002 mil pessoas, distribuídos em 48 bairros em uma 

área de, aproximadamente, 129 km2. Segundo o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), Niterói detém alto valor no Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) registrando a marca de 0,886. (Anexo A – tabela 10). 

A origem do nome Niterói provém do tupi-guarani e significa Água Escondida. A 

partir do século XVI, o litoral brasileiro começou a ser invadido por expedições francesas, 

interessadas na exploração do pau-brasil e de outras especiarias. 

Em 1555, os franceses criaram uma colônia nas proximidades da Baía de Guanabara e 

a denominaram de França Antártica. Neste momento, o governador-geral do Brasil, Duarte da 

Costa, não conseguira combater a entrada dos franceses no território nacional, devido, 

                                                 
43 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (Brasil). Niterói, 2007. IBGE Cidades@. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em: 2 jun. 2009. 
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principalmente, a escassez de contingência e forças militares. Somente na gestão de Mem de 

Sá que os portugueses conquistaram vitórias consecutivas sobre os franceses. 

Mem de Sá havia solicitado ao seu sobrinho, Estácio de Sá, para lutar contra os 

franceses no Rio de Janeiro. Desta forma, Estácio de Sá também recorreu à ajuda da tribo 

indígena Temiminós, pois conheciam muito bem a região. O chefe desta tribo chamava-se 

Araribóia, um destemido e valente índio que aceitou o convite de Estácio de Sá. 

Assim, a aliança entre os índios Temiminós e as tropas de Estácio de Sá foi 

fundamental para derrotarem os franceses. Depois de violentos combates, os portugueses e a 

tribo de Araribóia conseguiram expulsar os invasores, extinguindo assim, a França Antártica. 

Como prova de gratidão e no intuito de manter a ocupação nas proximidades da Baía 

de Guanabara, Mem de Sá concedeu a Araribóia a escolher uma área para que sua tribo 

pudesse se alojar. Sem titubear, o cacique apontou para o outro lado da Baía e escolheu a 

região das águas escondidas, Niterói. 

Em 1567, Araribóia recebeu o nome cristão de Martim Afonso. Em 1570, Araribóia 

casou-se e teve filhos. Maria de Souza, Martim Afonso de Souza, Manuel Afonso de Souza e 

Amador de Souza foram frutos deste casamento. 

A cidade de Niterói foi fundada em 22 de novembro de 1573, 16 anos antes do 

falecimento de Araribóia, datado em 1589, quando uma grande epidemia se abateu sobre a 

sua aldeia. Já no século XVII, a cidade iria tomando o contorno atual, quando “ [...] as grandes 

fazendas espalhadas pela região dão origem aos futuros núcleos urbanos do Barreto, Neves, 

Maria Paula, São João Batista de Icaraí e outros” . (NITERÓI, 1999, p.19). 

No inicio do século XVIII, A Corte Portuguesa chegou ao Brasil, mais precisamente 

em 1808, e se instalou na cidade do Rio de Janeiro. O Rei D. João VI gostava de freqüentar as 

praias das redondezas, conhecendo, desta forma, a área que compreende ao atual município de 

Niterói. Sendo assim, em 1819, D. João VI nomeou José Clemente Pereira para juiz de fora de 

Niterói, realizando um planejamento urbanístico jamais verificado, até então, em outras 

cidades brasileiras: 

 

[...] A vila ganha importância com a nomeação de um juiz de fora, José Clemente 
Pereira, e a elaboração de um plano urbanístico que outras cidades do Brasil 
desconheciam até então. O plano foi elaborado pelo brigadeiro Antônio Rodrigues 
Gabriel de Castro e desenhado pelo arquiteto Arnaud Pallière, um destacado 
integrante da Missão Francesa de 1816. O espaço urbano compreendia duas 
fazendas – a da Mandioca, que ia da atual Rua da Conceição até o Ingá; e a 
Restinga, da Rua da Conceição até Ponta da Areia. (NITERÓI, 1999, p.19). 
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Após a Independência do Brasil, datado em 1822, a cidade de Niterói prosperou 

urbanisticamente, a tal ponto que em 1834 foi declarada capital da Província do Rio de 

Janeiro. Com a Proclamação da República, em 1889, as províncias transformaram-se em 

Estados, e Niterói passou a ser capital do Estado do Rio de Janeiro.  

No entanto, durante a Revoltada da Armada44, Niterói perdeu a condição de capital da 

Província, justamente, por ser alvo dos ataques e bombardeios dos revoltosos. Durante este 

período, Petrópolis foi nomeada a capital da Província. Mesmo assim, Niterói resistiu aos 

ataques e recebera o apelido de Invicta pela população. Em 1903, a cidade niteroiense retoma 

o título de capital da Província: 

 

A Revolta da Armada, deflagrada em 1893 pelos inimigos do governo Marechal 
Floriano Peixoto, põe Niterói na linha de fogo e a cidade é bombardeada, mas resiste 
aos ataques rebeldes e ganha o apelido de Invicta. No entanto, com seu 
esvaziamento e a transferência da sede do governo para Petrópolis, motivada por 
interesses políticos regionais, a ex-capital entra em processo de decadência político-
econômica. Somente em 1903, durante o governo de Quintino Bocayuva, a cidade 
recupera a condição de sede do governo [...]. (NITERÓI, 1999, p.20). 
 

 No período correspondente de 1903 a 1975, Niterói foi capital do Estado do Rio de 

Janeiro, enquanto a cidade carioca era sede do extinto Estado da Guanabara. Neste intervalo 

temporal, os prefeitos de Niterói incentivaram a construção de praças, deques, parques, 

estação hidroviária e rede de esgotos, além de alargamentos das ruas e avenidas principais. 

Dentre os prefeitos, destaque para Paulo Alves que inspirado no projeto urbanístico de 

Pereira Passos45, estimulou obras de embelezamento das praças e alargamento de ruas e 

avenidas. Na gestão seguinte, João Pereira Ferraz deu continuidade as obras iniciadas por 

Paulo Alves, construindo, por exemplo, o Campo de São Bento. Outro prefeito de destaque 

foi Feliciano Sodré, pois também deu continuidade aos projetos iniciados por Paulo Alves e 

João Pereira Ferraz, realizando as seguintes obras: 

 

                                                 
44 Na década de 1890, o Brasil atravessava conturbado momento em sua história. Após a proclamação da 
República, datado em 15 de novembro de 1889, a Marinha Brasileira ameaçou bombardear o município do Rio 
de Janeiro como prova de sua insatisfação perante a gestão presidencial do marechal Deodoro da Fonseca. Para 
evitar uma guerra civil, o marechal renunciou ao cargo. De maneira ilegal, derespeitando a Constituição de 1891, 
assumiu o cargo de presidente o marechal Floriano Peixoto. Por conseguinte, os oficiais da Marinha não 
aceitaram a posse presidencial de Floriano Peixoto e exigiram eleições imediatas a fim de escolher novos 
governantes. Não atendidos, os generais da Marinha bombardearam as cidades do Rio de Janeiro e Niterói, 
confrontando com o Exército. Como o poderio bélico do Exército era melhor, os revoltosos tiveram que aceitar a 
derrota. Assim, o marechal Floriano Peixoto persistiu no poder até 15 de novembro de 1894.   
45 Francisco Pereira Passos foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX e promoveu uma 
série de obras urbanísticas na cidade. Não consistiam meramente em obras de embelezamento, mas também 
previa o tratamento de água, melhoria nas vias de transporte e condições sanitárias adequadas para a população 
carioca daquela ocasião.  
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Na gestão de Feliciano Sodré, essas obras têm continuidade e novos projetos são 
elaborados: o aterro de São Lourenço, a construção do porto e a desapropriação dos 
serviços de água e esgoto da Companhia Cantareira e Viação Fluminense. 
(NITERÓI, 1999, p.20). 

 

Entretanto, a maior obra arquitetônica equivale a construção da Ponte Presidente Costa 

e Silva que ocorreu durante a Ditadura Militar. A propósito, no período da Ditadura, houve a 

fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. Deste modo, Niterói perde a condição de 

capital do Estado do Rio de Janeiro, entretanto, a cidade continuou a efetivar políticas 

públicas eficientes para constituição de obras de saneamento e infra-estrutura. 

Por meio dos dados do IBGE, verifica-se a qualidade de vida dos moradores 

niteroienses, em virtude dos cálculos de IDH-M realizado pelo próprio IBGE. Assim, a cidade 

apresenta o melhor IDH-M do estado do Rio de Janeiro, alcançando a marca de 0,886 

(conforme referenciado anteriormente). A respeito do IDH-M, Niterói (1999, p.63) afirma: 

 

O IDH-M é um índice que mede o desenvolvimento humano dos municípios. Como 
o IDH foi concebido para ser aplicado no nível de países e grandes regiões, para a 
sua aplicação no nível municipal tornou necessárias algumas adaptações 
metodológicas e conceituais. 

 

Na pretensão de manter a uniformidade dos dados, o IBGE responsabiliza-se em 

coletar e processar os Censos Demográficos. Por isso, há homogeneidade dos cálculos 

referentes ao IDH-M e os indicadores podem ser equiparados entre as cidades. As principais 

diferenças entre o IDH empregado para países e o IDH utilizado para municípios destina-se a 

substituição do PIB per capita pela renda per capita e a taxa combinada de matrícula em 

escolas pelo número médio de anos de estudo da população adulta. (Niterói, 1999). 

Devido a estas adaptações, o IDH desenvolvido para os municípios consta como 

diferente se comparado ao IDH proposto pelo PNUD desempenhado em medir o IDH de 

países, embora conceitualmente sejam bem semelhantes. Desta maneira: 

 

O IDH-M pode ser calculado para os Estados, as Regiões e o Brasil, mas não é 
comparável ao IDH, mesmo quando os dois índices se referem à mesma unidade 
geográfica e ao mesmo ano. Em virtude das adaptações adotadas, o valor numérico 
do IDH-M tende a ser sistematicamente inferior ao valor numérico do IDH referente 
à mesma unidade geográfica e ao mesmo ano. Assim, um IDH-M (seja para um 
município, um estado, uma região, ou para o Brasil) só pode ser comparado a outro 
IDH-M, para a mesma unidade geográfica em outro ano, ou para outra unidade 
geográfica. Da mesma forma, um IDH só pode ser comparado a outro IDH, seja 
através do tempo, seja entre unidades geográficas. (Niterói, 1999, p. 63). 
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Constata-se, portanto, a nítida distinção entre IDH e IDH-M, permitindo somente a 

comparação entre IDH-M de mesmas unidades geográficas, como por exemplo, entre cidades, 

bairros de cidades e estado para estado, ou realizar equiparações entre IDH-M temporais 

como IDH-M de 1970 e 1980 de um município. 

Por conseguinte, ao comparar o IDH-M do município de Niterói com outras 

localidades brasileiras, verifica-se que a cidade fluminense obtém o terceiro melhor resultado 

de IDH-M estabelecendo a marca de 0,886. Neste caso, somente os municípios de São 

Caetano do Sul e Águas de São Pedro, ambos localizados no estado de São Paulo, obtém 

resultados melhores com 0,919 e 0,908 respectivamente (Anexo A – tabela 10). 

Basta ressaltar que a metodologia de cálculo do IDH-M variam entre 0 e 1, onde 

quanto mais próximo do 1, melhor será o índice de desenvolvimento humano. Compreende-

se, consecutivamente, quanto mais próximo do valor 0, pior será o índice de desenvolvimento 

humano daquela localidade. 

Analisando os resultados, observa-se a expressividade dos valores consignados tanto a 

São Caetano do Sul quanto a Águas de São Pedro e, verifica-se que Niterói não se encontra 

muito distante. A terceira posição da cidade niteroiense no ranking das cidades brasileiras 

com melhor IDH-M, possibilita a inferência do alto grau de qualidade de vida da população 

em termos de longevidade, educação e renda, segundo Niterói (1999, p.63) demonstra: 

 

A metodologia de cálculo do IDH-M envolve a transformação das três dimensões 
por ele contempladas – longevidade, educação e renda – em índices que variam 
entre 0 (pior) e 1 (melhor), e a combinação deste índices em um indicador síntese. 
Quanto mais próximo de 1 o valor deste indicador, maior será o nível de 
desenvolvimento humano do município ou região. 

 

O valor de 0,886 conquistado por Niterói apresenta-se altamente representativo, 

principalmente por estar próximo ao 1 e ser inferior a apenas outras duas localidades dentro 

do território nacional.  

Ademais, baseado em dados oriundos do próprio IBGE, verifica-se a evolução do 

IDH-M de Niterói ao longo do tempo. “No período 1970-1991, o Índice Municipal de 

Desenvolvimento Humano do município teve um crescimento de 15,6%, passando de 0,710 

para 0,821 (8,3% entre 1970 e 1980 e 6,8% entre 1980 e 1991)” . (NITERÓI, 1999, p.64). 

Apenas como parâmetro, no período de 30 anos, o IDH-M de Niterói saltou 0,710 em 

1970 para 0,886 em 2000, demonstrando a evolução do mesmo índice no respectivo intervalo 

de tempo. O resultado alcançado destina-se, embora não exclusivamente, ao trabalho contínuo 

de prefeitos e gestores, dos quais contribuíram com a formação da cidade. 
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Com relação aos moradores, estes convivem com as vantagens e desvantagens de uma 

cidade metropolitana. O município oferece boas condições de urbanidade e de habitação, uma 

vasta gama de atividades culturais e de lazer como cinemas, museus e shopping centers. 

Contudo, a população ainda sofre com os constantes engarrafamentos no trânsito, 

mesmo a cidade oferecendo uma complexa rede de transportes coletivos, conforme Niterói 

(1999, p.97) avalia: 

 

[Os moradores] Usufruem tanto de uma complexa rede de equipamentos de uso 
coletivo, serviços, onde se destacam as instituições de ensino, a rede de saúde, 
atividades culturais e de lazer, quanto de um comércio diversificado que tem nos 
vários shopping centers sua extensão máxima, além da relativa proximidade dos 
locais de trabalho. Ao mesmo tempo convivem com as dificuldades de deslocamento 
diário provocadas pelo sistema de transporte urbano, ineficiente nas grandes 
aglomerações urbanas. 

 

Estes problemas constituem em pequenos empecilhos se comparados a outros 

obstáculos encarados pelas capitais brasileiras. Todavia, não deixam de significar parâmetros 

negativos e influenciam incisivamente na qualidade de vida da população local. A propósito, a 

população niteroiense concentra-se em determinadas regiões da cidade. 

Assim, com relação à distribuição espacial, 78,64% da população de Niterói vive nas 

Regiões Norte e nas proximidades das Praias da Baía. Os principais bairros de concentração 

populacional referem-se a Icaraí, Ingá, Santa Rosa e Fonseca. E, consecutivamente, bairros 

como Gragoatá, Centro, Icaraí e São Francisco detêm a população mais idosa do município. 

(NITERÓI, 1999). 

Enquanto isso, bairros mais afastados do centro urbano apresentam menor parcela 

populacional com menor participação de idosos e também concentram a população mais 

pobre do município como, por exemplo, Cantagalo, Morro do Estado, Ititioca e Jacaré. Em 

contrapartida, outros bairros afastados do centro da cidade e com formação recente 

apresentam população com alto poder aquisitivo, caso dos bairros de Camboinhas e 

Itacoatiara. 

O crescimento da população idosa equivale a uma perspectiva importante, no sentido 

do incremento de políticas públicas voltadas para o assistencialismo desta parcela da 

população. Afinal, os planos municipais devem-se adequar a este novo fenômeno 

demográfico, haja vista que a população idosa constitui em número significativo da população 

niteroiense: 
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Em 1980, a população com mais de 60 anos de idade somava 34.403; em 1991, 
49.857 e em 1996, 56.011. O incremento entre 1980 e 1991 foi de 15.454 novos 
idosos em 11 (onze) anos e de 1991 a 1996 o acréscimo foi de outros 6.154, em 
cinco anos. (NITERÓI, 1999). 

    

O aumento da população idosa simboliza o próprio fenômeno mundial, devido a 

evolução da medicina, as pessoas tendem a viver mais. Até porque, longevidade sintetiza um 

dos critérios de qualidade de vida e, como Niterói apresenta alto valor de IDH-M, o fator de 

grande parcela da população constitui de idosos contribui para tal índice. 

Com relação ao gênero da população, a parcela feminina constitui 53,18%, enquanto 

46,82% equivale a parcela masculina. Observa-se, todavia, que em bairros mais afastados do 

centro do município, a população masculina predomina, conforme ocorre em bairros como 

Várzea das Moças, Camboinhas, Engenho do Mato, Jacaré e Itaipu. (NITERÓI, 1999). 

Em contrapartida, nos bairros mais próximos do centro urbano, a população feminina 

predomina, a exemplo dos bairros como Icaraí, Gragoatá, Ingá, Fátima e Santa Rosa. 

(NITERÓI, 1999). Portanto, pode-se realizar a seguinte inferência: as mulheres preferem 

morar em localidades mais próximas do centro urbano aos homens, dos quais preferem 

habitar localidades mais distantes. 

Com relação à distribuição da renda, esta encontra-se completamente heterogênea. As 

desigualdades sociais demonstram-se flagrantes no município de Niterói. Cerca de 45% dos 

chefes de domicílio contêm rendimentos de até 3 salários mínimos. E, comumente, 

encontram-se geograficamente em bairros mais isolados do centro urbanos, como Cantagalo, 

Ititioca, Caramujo, Santa Bárbara e Morro do Estado. (NITERÓI, 1999). 

Em contrapartida, bairros mais próximos do centro concentram a maior parte dos 

chefes de domicílios com renda superior a 10 salários mínimos. Neste caso, refere-se aos 

bairros de Icaraí, Boa Viagem e São Francisco.  

Há, também, bairros mais afastados do centro que apresentam famílias com renda 

superior a 10 salários mínimos. Normalmente, estas famílias situam-se na Região Oceânica da 

cidade, onde grande parte da população apresenta alto poder aquisitivo. Refere-se aos bairros 

de Camboinhas e Itacoatiara. (NITERÓI, 1999). 

Niterói destaca-se como um dos principais municípios em qualificação de mão-de-

obra no Estado do Rio de Janeiro. (NITERÓI, 1999). Este resultado encontra-se interligado a 

qualidade educacional do ensino tanto público quanto privado ofertado pela cidade. Ademais, 

localiza-se em Niterói a Universidade Federal Fluminense (UFF) congregando instituições 

isoladas em muitos campus espalhados em distintos bairros da cidade. 
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Além disso, Niterói ocupa a segunda posição no Índice de Potencial de Consumo 

(IPC), mesmo sendo apenas a quinta maior população do estado. Vale mencionar que Niterói 

consta como uma das cidades do Brasil com um dos maiores percentuais de usuários de 

Internet, averiguando que a inclusão digital encontra-se atribuída a grande parcela da 

população niteroiense. (NITERÓI, 1999). 

Desta forma, verifica-se o alto poder de compra da população niteroiense, muito em 

virtude da qualificação do nível educacional e, consequentemente, de mão-de-obra, pois os 

moradores locais podem exercer trabalhos mais qualificados e melhor remunerados. Neste 

sentido, Niterói (1999, p. 126) verifica: 

 

No conjunto do Estado do Rio de Janeiro, Niterói ocupa a segunda posição do Índice 
de Potencial de Consumo, apesar de ser a quinta em população. Podemos identificar 
o padrão de consumo das famílias em Niterói através do acesso a bens de consumo 
duráveis, como os eletrodomésticos. Do total de domicílios, 94,21% possuem 
geladeira, mais de 75% possuem TV a cores e 43,08% têm telefones instalados. 

 

O IPC demonstra o grau do poderio de compra da população niteroiense. Até porque, 

um fator aglutina outro. Quanto maior o nível educacional, a população estará mais propensa 

a exercer trabalhos mais bem remunerados. Quanto melhor a remuneração, maior será o poder 

de compra. Quanto maior o poder de comprar, melhores produtos a população irá consumir. E 

todos os fatores citados anteriormente tenderão a incidir na qualidade de vida dos moradores. 

Destarte, a população terá condições financeiras a consumir melhores produtos, desde 

bens duráveis como geladeiras, televisão a cores, telefones e demais eletroeletrônicos até bens 

imateriais ou intangíveis, como transcorre o caso de pacotes turísticos. A propósito, Niterói 

também oferece muitas áreas de lazer, não apenas destinados aos turistas, como também aos 

autóctones. 

Dentre as áreas de lazer, destaca-se o Museu de Arte Contemporânea (MAC). Este 

empreendimento projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer46, constitui em um dos mais belos 

cartões postais da cidade (Anexo B – figura 7). Com estrutura arquitetônica magnífica e 

singular, o MAC localiza-se no Mirante da Boa Viagem.  

O lugar demonstra-se privilegiado porque tem como cenário a Baía de Guanabara e, 

mais distante, o visitante do museu pode admirar as belezas naturais do Rio de Janeiro, do 

                                                 
46 Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares Filho nasceu em 15 de dezembro de 1907, na cidade do Rio de 
Janeiro. Arquiteto brasileiro de renome mundial, Niemeyer é referência de arquiteto pós-moderno. Dentre seus 
projetos e obras edificadas, destaca-se o Museu Oscar Niemeyer situado em Curitiba, a Igreja São Francisco de 
Assis localizada em Belo Horizonte e o Congresso Nacional em Brasília. 
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outro lado da Baía, como o Corcovado e o Pão de Açúcar47. O MAC conta no seu acervo a 

coleção de João Sattamini48 e outras obras de artistas contemporâneos. 

Desta forma, o MAC não consta como mero museu, mas sim, como um exuberante 

atrativo turístico devido a sua estrutura arquitetônica única e esplendorosa. Outra obra-prima 

projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer concerne ao Teatro Popular de Niterói (Anexo B – 

figura 7). Inaugurado no dia 5 de abril de 2007, o Teatro Popular ocupa uma área de, 

aproximadamente, 72 mil metros quadrados às margens da Baía de Guanabara. (AMARAL, 

2008). 

Uma das peculiaridades do Teatro Popular consiste em um palco reversível instalado 

no interior do teatro. Assim, ele pode ser utilizado de 350 pessoas na parte interna como 

também pode ser invertido, voltando-se para a parte externa do mesmo teatro. Quando o palco 

direciona-se a parte externa, a capacidade do público aumenta para 10 mil pessoas. 

(AMARAL, 2008). 

Ou seja, além de atribuir mais uma obra do arquiteto Oscar Niemeyer, Niterói 

enriquece seu acervo de empreendimentos culturais e artísticos, visto que o Teatro Popular 

não compõe meramente em um atrativo turístico, mas sim, em um espaço para shows e 

grandes eventos.  

Em termos históricos, a Fortaleza de Santa Cruz representa um marco lendário do 

município (Anexo B – figura 7). Erguida em 1567, o intuito da fortificação designava em 

controlar e defender a entrada da Baía de Guanabara. A administração do Forte pertencia ao 

então, Governador-Geral, Mem de Sá. 

Porém, a fortificação receberia o nome de Fortaleza de Santa Cruz apenas em 1612. 

Desde aquele momento, foram construídos “ [...] cinco celas na rocha, com dois metros de 

altura e sessenta centímetros de largura, destinadas a presos políticos. Durante todo o século 

XVIII e até o início do século XIX à Fortaleza é mantida em completo e permanente estado de 

guerra” . (NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO, 2009). 

A partir de 1831, o Forte transforma-se em presídio político, contando com câmara de 

tortura e praça de enforcamento. Conta, ainda, com uma bateria significativa de canhões e 

paredão de fuzilamento utilizada, até mesmo, durante a Ditadura Militar nas décadas de 1960 

                                                 
47 Tanto o Corcovado quanto o Pão de Açúcar são os maiores ícones e atrativos turísticos da cidade do Rio de 
Janeiro. Famosos internacionalmente, equivalem a cartões postais do município carioca e, consequentemente, do 
Brasil. 
48 Colecionador e apreciador de obras de arte, Sattamini concedeu ao Museu de Arte Contemporânea toda a sua 
coleção, consistindo assim, em acervo permanente do empreendimento. 
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e 1970. Contanto, desde 2000 o Forte está aberto a visitação tanto para turistas quanto para a 

própria população. 

Os visitantes se espantam com os cenários e demais instalações do Forte, afinal, o 

estabelecimento conta com celas de prisioneiros, câmaras de tortura, paredão de fuzilamento e 

outros equipamentos que remetem a história não apenas das Forças Armadas Brasileiras, 

como também, do próprio município de Niterói. 

Na cidade de Niterói, localiza-se uma Área de Preservação Ambiental (APA) no alto 

do morro da Viração, há 270 metros de altitude. No topo do morro, encontra-se um mirante, 

onde o visitante pode visualizar de maneira panorâmica, por exemplo, as Lagoas de 

Piratininga e Itaipu, além dos bairros de São Francisco, Jurujuba, Charitas e Icaraí.  

Pode-se visualizar a Baía de Guanabara, alguns bairros do município do Rio de Janeiro 

e a Ponte Presidente Costa e Silva. O Parque da Cidade é frequentemente visitado por um 

público formado por aventureiros, interessados na prática do vôo livre, visto que próximo ao 

mirante encontram-se duas rampas para a prática deste esporte (Anexo B – figura 7).  

Encravada em Icaraí, um dos bairros mais populosos e urbanos do município 

niteroiense, encontra-se o Parque Prefeito Ferraz, popularmente conhecido como Campo de 

São Bento (Anexo B – figura 7). A área pertinente ao campo era uma região pantanosa, 

contudo, fora aterrada na década de 1880 e, finalmente, urbanizada durante a década de 1990, 

na gestão do Prefeito João Pereira Ferraz, do qual intitula o nome do Parque. 

(VASCONCELLOS, 2008). 

O Campo de São Bento representa um espaço verde encontrada encurralada no meio 

urbano de Icaraí. Equivale a uma área bem arborizada, seguindo ao estilo paisagístico do 

romantismo inglês49, com lago artificial, pontes, coreto, canteiros, pedras artificiais e chafariz 

luminoso. O Parque também abriga a Biblioteca Estadual Infantil Anísio Teixeira, o Colégio 

Estadual Joaquim Távora e o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. (VASCONCELLOS, 

2008).  

Nestas circunstâncias, o Campo de São Bento destina-se a uma ótima área de lazer 

para quem pretende descansar, relaxar, desfrutar das belezas paisagísticas que o lugar oferece 

ou, até mesmo, adquirir um produto da Feira de Artesanato realizada todos os finais de 

semana e feriados. Vasconcelos (2008) enaltece os aspectos positivos do Campo de São Bento 

com relação ao entretenimento familiar: 

                                                 
49 Estilo de jardinagem paisagística campestre, mosaicultura, que consistia em criar desenhos variados com flores 
e plantas. Tem como característica recriar ambientes fantásticos e, ao mesmo tempo, melancólicos com pequenos 
bosques, canteiros floridos e grutas artificais. 
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Com a Feira de Artesanato diversificada e colorida, adultos olham os produtos e 
aproveitam para passear com os cachorros. As crianças correm logo para os 
brinquedos dos parquinhos e insistem em comprar pipoca, algodão doce e picolé 
enquanto se divertem no Bate-Bate ou no Carrossel. Os jovens, por sua vez, 
namoram no coreto. Os idosos caminham entre as árvores e observam as 
plantas. Todos passam tanto tempo por lá que não podem deixar de comer as 
guloseimas e nem de tomar uma água de coco. Parece tudo tão tranqüilo que nem dá 
para imaginar que tudo isso acontece no centro de Icaraí, um dos bairros mais 
movimentados e populosos de Niterói. Esta é a liberdade encontrada no Campo do 
São Bento. 

 

Por isso, a cidade de Niterói oferece muitos atrativos de lazer e entretenimento tanto 

para moradores quanto para os turistas. São ateliês, galerias de artes, museus, teatros, 

cinemas, shopping centers, pubs, boates, bistrôs, restaurantes, clubes, escolas de samba, casas 

de shows e 13 praias, dentre as quais as praias da Baía como a Praia das Flexas e a Praia da 

Boa Viagem, como as praias oceânicas como as Praias de Itacoatiara e a Praia de 

Camboinhas. 

Devido aos muitos atrativos de lazer e entretenimento associados à boa qualidade de 

vida e às boas condições de urbanidade, o sentimento do niteroiense por sua cidade foram 

transformados no decorrer dos anos. Desta maneira, os moradores sentem-se cada vez mais 

orgulhosos em morar nesta localidade, ao ponto de receber o status de Cidade Sorriso, 

conforme Niterói (1999, p.97) verifica: 

 

É visível o sentimento de orgulho que os moradores têm com a cidade. Nem sempre 
foi assim. A recuperação dos espaços urbanos nos últimos anos, aliada à capacidade 
de Niterói de manter boas condições de urbanidade, apesar do caos urbano quase 
universal, recuperaram a auto-estima dos cidadãos. 

 

Todos os fatores anteriormente mencionados – alto valor nos índices de IDH-M e IPC, 

alto nível educacional dos moradores, alta qualificação de mão-de-obra, infra-estrutura urbana 

bem planejada e ótimas áreas de lazer e entretenimento para os autóctones – demonstram a 

potencialidade dos moradores de Niterói aderirem ao Programa Vai Brasil. 

Afinal, por deterem bons índices de IDH-M e IPC permitem levantar as seguintes 

hipóteses e interpretações: os niteroienses constituírem de renda discricionária suficiente e 

desfrutaram de tempo para realizar atividades de lazer no seu próprio município de residência.  

Com isso, basta verificar se os moradores de Niterói têm potencial para despender sua 

renda discricionária distante do município de residência, transformando-se em potenciais 

turistas. Ao se tornarem potenciais turistas, resta averiguar se eles poderiam se tornar 

consumidores dos pacotes turísticos do Programa Vai Brasil. 
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Desta forma, a estatística equivale a uma importante ferramenta de análise para 

potenciais mercados. Entretanto, os números somente conduzem a interpretações e 

formulações de hipóteses. Por intermédio dos dados estatísticos, o pesquisador encontra-se 

embasado para realizar hipóteses e demais conceitos. Contudo, em certas oportunidades, os 

números podem indicar inferências distintas da realidade. 

Para examinar a potencialidade dos niteroienses em consumir os produtos do 

Programa Vai Brasil, vários aspectos devem ser considerados e, portanto, não deve-se ficar 

entretido somente nas análises estatísticas. Neste contexto, será encarada a análise da adesão 

dos pacotes turísticos por parte dos moradores de Niterói. 

 

 

4.3 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

A base de toda ciência social está pautada no estudo. Sem estudo, não há ciência. E o 

estudo provém da pesquisa. Sem pesquisa, as teses, análises e conceitos da ciência tornam-se 

infundáveis. Deste modo, a pesquisa designa-se do ato de indagar, questionar, inquirir e 

buscar informações a respeito de determinado assunto que incomoda o indivíduo. 

Para realizar uma pesquisa, o interessado deve-se, primeiramente, formular o 

problema. Quanto mais bem definido o problema, melhor será a busca de respostas precisas e 

coerentes. A definição do problema consta como ponto de partida para realizar uma análise 

eficiente. “ [...] Por sinal, diz-se que problema bem-definido é problema meio resolvido.”  

(BARBOSA; MILONE, 2004, p.3). 

O segundo procedimento equivale em coletar o máximo de informações a respeito do 

assunto abordado, investigando a origem do problema, buscando as premissas consistentes ao 

evento, procurando notícias pertinentes e obtendo o máximo de esclarecimentos sobre o 

objeto em estudo, na perspectiva de fundamentar a pesquisa. 

A terceira etapa consiste em selecionar as informações mais concernentes, as quais 

concederão importante valia ao pesquisador em embasar seus conhecimentos e opiniões. Em 

seguida, deve-se organizar todo o material coletado. A organização prima em estruturar as 

idéias e conectar os assuntos correlacionados à temática do problema. 

Ao organizar as informações, deve-se apurar a congruência delas, examinando as 

variáveis que incidem e influenciam o fenômeno em estudo. Para tanto, o indivíduo precisa de 
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dados estatísticos a fim de estipular e confirmar as informações que ele outrora havia 

estabelecido.  

Em outras palavras, o pesquisador necessita diagnosticar as informações coletadas, 

selecionadas e organizadas a fim de constatar todas as informações obtidas. E uma das 

alternativas em confirmar as informações adquiridas equivale em quantificar tais elementos. 

Afinal, “ [...] para se saber algo sobre aquilo de que se fala, deve-se poder medi-lo e expressá-

lo em números; sem isso, o conhecimento que se obtém é escasso e de natureza 

insatisfatória.”  (BARBOSA; MILONE, 2004, p.8). 

Portanto, quantificar os dados coletados representa uma eficiente estratégia em 

fundamentar a pesquisa. O importante nestes casos evidencia em estabelecer uma 

metodologia satisfatória, onde não induza para resultados incoerentes a realidade do 

fenômeno.  

De fato, uma metodologia de pesquisa eficiente contribui diretamente para a 

confiabilidade dos resultados encontrados. Caso contrário, se a metodologia apresentar 

lacunas e equívocos, a confiabilidade dos resultados encontrar-se-á comprometida. Desta 

forma, a pesquisa destina-se a junção da metodologia de dados estatísticos com as 

informações coletadas a respeito da problemática. 

Neste sentido, o pesquisador apresenta-se capacitado para formular hipóteses e 

levantar teorias, pois dispõe de conhecimento informativo e dados estatísticos que o gabarita 

em realizar determinadas inferências e suposições a respeito da problemática em estudo. 

E, justamente, conduzido por este raciocínio, o presente trabalho fora realizado. Até o 

momento, a obra debate apenas sobre os itens que incidem e influenciam o turismo social no 

Brasil, relatando a participação do Estado em conjunto com a iniciativa privada para o 

fomento do Programa Vai Brasil.  

A partir desta seção, será debatido e analisado o outro estágio da pesquisa, consistindo 

em averiguar a repercussão do Programa Vai Brasil no município de Niterói, estado do Rio de 

Janeiro. Somando as informações anteriormente mencionadas no presente trabalho com os 

dados estatísticos coletados pelo autor, pode-se realizar as inferências e deduções com relação 

à problemática delimitada ainda na introdução desta obra. 

A fim de medir tal repercussão, a pesquisa segmentou-se em duas fases: a primeira 

fase consistiu em entrevistar os moradores de Niterói, haja vista que os autóctones compõem 

em elementos essenciais para a resolução da problemática.  



 

 

133 

 

Já a segunda fase, destinou-se em entrevistar as agências de viagens emissivas de 

Niterói cadastradas no Programa Vai Brasil. Afinal, as agências de viagens responsabilizam-

se em vender os produtos oriundos do programa.  

A intenção consiste em verificar a opinião dos dois lados, tanto dos moradores e 

potenciais consumidores do programa, quanto dos principais membros do trade turístico que 

corporificam o referido programa governamental.  

Por conseguinte, o modo de entrevistas equiparou-se distinto para ambos os 

componentes da pesquisa. Para os moradores de Niterói, fora realizada uma pesquisa 

quantitativa, enquanto as entrevistas com as agências de viagens designaram-se em pesquisa 

qualitativa. A propósito, Barbosa e Milone (2004, p.8) distinguem estas duas variáveis: 

 

A variável (característica de interesse) é geralmente expressa em números, mas pode 
se referir a outros atributos do fenômeno avaliado. Quando expressa em números, a 
variável é denominada quantitativa; quando expõe uma qualidade do fenômeno, é 
chamada qualitativa. 

                    

Tanto as variáveis quanto as perguntas apresentam-se distintas. Embora o objetivo 

principal constitua em avaliar a repercussão do Programa Vai Brasil em Niterói, as entrevistas 

com os moradores locais são diferentes das perguntas efetuadas para as agências de viagens. 

Ademais, ambas as entrevistas favorecem a indicação de interesses adjacentes. 

Por exemplo, ao visualizar o questionário produzido especificamente para os 

moradores de Niterói (Apêndice A) verifica que este encontra-se distinto ao questionário 

formatado especialmente para as agências de viagens (Apêndice C). O número de perguntas 

para o primeiro questionário é muito maior se comparado ao segundo questionário. 

Assim, ao analisar o primeiro questionário, observa-se a quantidade de deduções que 

se pode realizar com as diferentes respostas de cada pergunta. Por exemplo, pode-se traçar um 

perfil do potencial consumidor do Programa Vai Brasil apenas com as respostas das oito 

primeiro perguntas. 

Até porque, as oito primeiras perguntas destinam-se a perguntas de caráter sócio-

demográfico, como bairro de residência, sexo, idade, estado civil, quantidade de filhos, nível 

de escolaridade, profissão e renda familiar de cada entrevistado. Com a composição destes 

dados, pode-se estipular uma série de características pessoais de um potencial consumidor do 

Vai Brasil. 

As nona e décima perguntas têm a pretensão de examinar se a população niteroiense 

usufrui a Internet como ferramenta de consulta de produtos comerciais ou, até mesmo, 
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mecanismo de compra. Basta ressaltar a diferença entre consultar e comprar, pois as pessoas 

temem em comercializar produtos via Internet. 

Neste sentido, o temor das pessoas destina-se à segurança em escrever seus dados 

pessoais na Internet, afinal ela não consiste em um meio confiável para inserir tais dados, 

onde o usuário não se encontra imune da intervenção dos hackers50. “ [...] Apesar de todas as 

garantias quanto à segurança no uso de cartão de crédito, os compradores ficavam temerosos 

de dar suas informações on-line, e com razão.”  (CASTELLS, 2003, p.90). 

A décima primeira pergunta remete-se ao hábito do entrevistado em comprar pacotes 

turísticos ou demais produtos em agências de viagens. Atenta-se, portanto, caso a resposta 

seja negativa, dificilmente este entrevistado corresponderá a um potencial consumidor do 

Programa Vai Brasil. 

Quanto a décima segunda pergunta, a análise consiste em examinar se o entrevistado 

tem o costume de viajar durante a baixa temporada. Caso a resposta seja negativa, 

dificilmente ele irá adquirir um produto do Vai Brasil, visto que promove a venda de pacotes 

turísticos nesta época do ano. 

Com relação a décima terceira pergunta, refere-se ao conhecimento prévio do 

entrevistado quanto ao Vai Brasil. O propósito compreende-se em avaliar se o entrevistado 

encontra-se ciente do que se trata ou, ao menos, tenha ouvido falar a respeito do programa, 

mesmo o desconhecendo. 

Na décima quarta pergunta, o entrevistado irá responder caso conheça ou tenha ouvido 

falar sobre o Vai Brasil. O intuito circunda em verificar qual meio de comunicação o 

entrevistado teve ciência do programa: televisão, rádio, Internet, jornal/revista ou 

amigos/parentes. O objetivo desta pergunta assiste apenas em averiguar qual meio de 

comunicação mais pertinente em divulgar o Vai Brasil ou se o boca-a-boca corresponde no 

melhor meio de promoção. 

Com relação a décima quinta pergunta, a intenção consiste em avaliar se o 

entrevistado esboçou algum interesse em visitar o site do Programa Vai Brasil. Ao perguntar 

se ele consultaria ou compraria transfigura-se na hipótese do mesmo entrevistado visitar a 

homepage do programa e observar os preços dos pacotes.  

                                                 
50 Vocábulo em inglês que significa, em português, decifrador. Designam-se a indivíduos com alto 
conhecimento de software e hardware de computadores, desenvolvendo novas funcionalidades ou adaptando as 
antigas. Entretanto, há alguns hackers que utilizam seus conhecimentos em informática para agir ilegalmente e 
de forma maliciosa em proveito próprio. Este tipo de hacker pode interferir em sistemas de segurança e desviar 
valores de contas bancárias, por exemplo. Tal prática é considerada crime.  
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Não significa, necessariamente, que o entrevistado irá consumir o produto, entretanto, 

o fato dele visitar o site cria indícios que poderá torna-se num potencial consumidor. Assim, 

as perguntas subseqüentes (décima sexta, décima sétima e décima oitava) direcionam aos 

entrevistados que já tenham adquirido algum pacote turístico por intermédio do Vai Brasil. 

Neste sentido, caso a resposta do entrevistado, na décima sexta pergunta, seja 

negativa, não haverá necessidade em responder a décima sétima e décima oitava perguntas. 

Até porque, a décima sétima pergunta refere-se ao grau de qualidade do produto consumido e 

a décima oitava refere-se a recomendação do produto por parte do entrevistado. Se o 

entrevistado sequer consumiu algum produto do Vai Brasil, obviamente, ele não opinará a 

respeito de sua qualidade. 

O questionário referente às agências de viagens (Apêndice C), obtém um conteúdo de 

perguntas diferentes se comparado ao questionário aos autóctones, conforme mencionado 

anteriormente. Por constituir em entrevistas qualitativas, a intenção consta em verificar a 

opinião dos agentes de viagem sobre o Vai Brasil. Compõem de seis simples perguntas, mas 

que fornecem como parâmetro comparativo. 

Portanto, no caso das agências de viagens, o objetivo do questionário acerca-se em 

equiparar as respostas de cada entrevistado e debater a respeito do ponto-de-vista exposto por 

cada agência, na pretensão de encontrar um resultado comum. 

Assim, a primeira pergunta destina-se ao interesse da agência de viagens ter aderido ao 

Vai Brasil. Já a segunda pergunta corresponde a expressividade do número de vendas, caso as 

empresas tenham conquistado. A terceira pergunta complementa a décima sexta indagação do 

questionário anterior, ou seja, saber se a população niteroiense tem comprado os produtos do 

Vai Brasil. 

As duas perguntas subseqüentes (quarta e quinta perguntas) consistem no modo de 

promoção do Vai Brasil. Ao interrogar “ [...] o que falta para incrementar o programa?” 

denota, imediatamente, aos fatores para e demais motivos que não fizeram alavancar as 

vendas. Enquanto na quinta pergunta corresponde a suficiência do modo de divulgação. 

A sexta e última pergunta pretende conhecer a percepção das agências de viagens em 

relação ao Vai Brasil, se realmente elas captaram a essência do programa, embora não tenham 

obtidos resultados tão expressivos. Ou seja, independentemente do questionário, cada 

pergunta tem seu objetivo particular e o conjunto de todas as respostas forma a visão global 

da pesquisa. 

Quanto ao questionário realizado com os moradores de Niterói (Apêndice A), ele fora 

efetuado nos dias 16 e 17 de maio de 2009, no horário entre 10 horas até às 18 horas e 
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compreendeu aos bairros do Centro, Ingá, São Domingos, Icaraí e Boa Viagem. A seleção dos 

bairros deve-se, primeiramente, ao rendimento médio mensal dos chefes de domicílio. (Anexo 

A – tabela 11). 

Afinal, os bairros da Boa Viagem, Icaraí, Ingá e São Domingos apresentam ótimos 

percentuais de chefes de domicilio com renda acima de 20 salários mínimos. (Anexo A – 

tabela 11). Basta salientar que um potencial turista deve ter renda discricionária para realizar 

viagens a lazer. Considerando estes bairros e seus altos percentuais de rendimento, pode-se 

inferir que os moradores de cada bairro podem ser considerados potenciais turistas. 

Ademais, embora o bairro do Centro de Niterói não apresente um elevado percentual 

de rendimento médio mensal dos chefes de domicilio, ele consta como importante elemento. 

Até porque, a discussão do presente trabalho gira em torno do turismo social. Todavia, a 

escolha do Centro fora fundamental para captar a opinião dos moradores com menor renda. 

Somando todos os bairros referenciados, a amostra restringiu-se a 100 entrevistados. 

Obviamente, quanto maior a amostra, melhor o grau de precisão dos dados obtidos. 

Entretanto, muitos fatores interferem na coleta dos dados, tornando-se verdadeiros 

empecilhos: custo, tempo, grau de precisão desejado e facilidade de acesso aos elementos da 

população. Portanto, o autor decidiu limitar e trabalhar somente com os referenciados bairros 

e com uma amostragem equivalente a 100 pessoas. 

Em comparação à população de Niterói como um todo, o tamanho da amostra é 

insignificante. Contudo, a amostragem de 100 entrevistados consta como suficiente, tendo em 

vista que permite ao autor formular algumas teorias mais concretas, baseadas nas respostas 

dos entrevistados. 

Logo, a amostra com 100 pessoas constata-se como satisfatório para realizar 

determinadas inferências. Deste modo, deve-se distinguir população de amostra. De acordo 

com Barbosa e Milone (2004, p.6) população é “ [...] o conjunto de indivíduos, objetos, itens, 

eventos ou elementos com características ou propriedades comuns e relacionadas ao tema de 

estudo” . 

Em contrapartida, amostra significa “ [...] qualquer um dos possíveis subconjuntos de 

uma população.”  (BARBOSA; MILONE, 2004, p.6). Por sua vez, quando os dados 

estatísticos são provenientes de uma parcela da população, chama-se de amostra. No caso do 

presente trabalho, conforme citado anteriormente, a amostra adotada designa-se de 100 

entrevistados. 

Os resultados das entrevistas (Apêndice A) permitem as seguintes deduções quanto o 

perfil de um potencial consumidor do Programa Vai Brasil: Morador dos bairros de Icaraí, 
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Santa Rosa, São Domingos e Pendotiba, jovens com idade inferior a 31 anos e idosos com 

idade superior a 61 anos, não-casado, com bom nível de escolaridade (graduação incompleta, 

graduação completa, mestrado e doutorado) com alto poder aquisitivo (renda familiar superior 

a R$ 2.501,00). 

A metodologia elaborada a fim de traçar o perfil do potencial consumidor destina-se, 

primeiramente, à averiguação dos entrevistados que esboçaram interesse em consultar ou 

comprar algum pacote turístico pelo Vai Brasil. Por conseguinte, calculou-se o percentual da 

variável que demonstrou interesse pelo seu respectivo conjunto. 

Por exemplo, dentre os 100 entrevistados, 59 pessoas demonstraram interesse em 

consultar ou consumir o Programa Vai Brasil. Destas 59 pessoas, 22 entrevistados contêm 

renda familiar superior a R$ 3.001,00. Considerando que, o total dos entrevistados, 32 pessoas 

contém renda familiar superior a R$ 3.001,00, então 68% dos entrevistados com renda 

superior a R$ 3.001,00 demonstraram interesse em comprar um produto do Vai Brasil. 

Outro exemplo para esclarecer a metodologia aplicada: No conjunto das 100 pessoas 

entrevistadas, 59 afirmaram em ter interesse de consultar ou comprar algum produto turístico 

do Vai Brasil. Neste mesmo grupo de 59 entrevistados, encontra-se um sub-conjunto 

composto por 4 pessoas com formação profissional de nível pós-graduado. Considerando que 

o total de pós-graduados na amostra total (de 100 entrevistados) concernem a 5 pessoas, logo 

80% dos pós-graduados entrevistados esboçaram interesse no Programa Vai Brasil. 

Ressalta-se, contudo, o perfil do potencial consumidor do Programa Vai Brasil. Ele 

não corresponde ao perfil de um público voltado ao turismo social. Mesmo assim, dentre os 

59 entrevistados que demonstraram interesse em comprar o produto do Vai Brasil, 17 pessoas 

apresentam renda familiar inferior a R$ 1.000,00. Ou seja, 56% dos entrevistados com baixa 

renda apresentaram interesse em adquirir um produto do Vai Brasil. Isso significa que o 

Programa também atingira o interesse de uma parcela significativa da amostra com menor 

renda familiar. 

Outra importante menção a destacar refere-se a 11 dos 13 estudantes e estagiários 

entrevistados demonstraram interesse no Vai Brasil, um percentual equivalente a 84,5%. 

Assim como, 3 dos 6 aposentados da amostra também apresentaram interesse, percentual 

correspondente a 50% dos aposentados entrevistados.  

No entanto, dentre os três idosos que creditaram interesse no Vai Brasil, nenhum deles 

utiliza computador, sequer compram/consultam produtos na Internet. Realidade não muito 

obstante quando verificada aos estudantes e estagiários. No universo de 11 entrevistados, 7 
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não usam a Internet para comprar produtos (64% aproximadamente), embora 10 destes 11 

utilizam a Internet como ferramenta de consulta de produtos (91% aproximadamente). 

Ainda a respeito dos 59 entrevistados que apresentaram interesse no Vai Brasil: 61% 

têm filhos; 70% têm o hábito de consultar preços de produtos via Internet, mas apenas 49% 

compram via Internet; 44% não viajam na baixa temporada e 66% não possuem o hábito de 

comprar pacotes turísticos em agências de viagens. 

A marca de 61% dos entrevistados terem filhos demonstra que a variável filhos não 

equivale em um empecilho para viajar. O valor de 70% dos entrevistados que consultam 

produtos via Internet efetiva-se como significativo, uma vez que o usuário não compra 

produtos do Vai Brasil via Internet. Todavia, o resultado de 49% comprarem produtos na 

Internet propicia o entendimento que muitas pessoas receiam em adquirir mercadorias via 

Internet. 

Ademais, o fato de 44% dos entrevistados interessados em viajar pelo Vai Brasil não 

terem o costume de viajar na baixa temporada pode representar um obstáculo para não 

aquisição de mercadorias oriundas ao Programa. Deve-se atentar, também, ao alto percentual 

de 66% não terem o hábito de comprar produtos em agências de viagens. Essa margem 

significativa pode representar em novo obstáculo para aquisição dos pacotes turísticos. 

Quanto à amostra como um todo, dentre os 100 entrevistados, 60% não compram 

produtos pela Internet. Dentre os entrevistados desinteressados em comprar produtos on-line, 

os motivos mais comuns consistem em não confiarem na Internet para adquirir mercadorias 

(33%). Este dado permite inferir que muitos usuários receiam em utilizar a Internet como 

fonte de compra.  

Além disso, dentre os entrevistados desinteressados em comprar produtos on-line, 

35% alegaram não usarem computador. Este dado também comprova-se importante, uma vez 

que no ano de 1999, Niterói foi considerada umas das cidades brasileiras com maior 

percentual de usuários da Internet (NITERÓI, 1999). 

No total da amostra, 72 entrevistados não possuem o hábito de comprar produtos em 

agências de viagens. Destes, 64% apontam a falta de interesse para adquirir pacotes turísticos 

em agências de viagens. Outros 24% preferem viajar de modo independente, sem a 

intermediação de uma agência de viagens.  

Uma menção interessante a considerar retrata-se do fato de muitos dos entrevistados 

que viajam de modo independente, compram passagens aéreas e realizam reservas de quartos 

de hotéis pela Internet. Portanto, em determinadas circunstâncias, a Internet substitui sim a 

função do agente de viagens. 
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Esta análise consta como conflituosa pois, conforme mencionado anteriormente, 

Dantas (2002) acreditava que a Internet não iria substituir a função de intermediador do 

agente de viagens. Todavia, Dantas (2002) também afirmou que a Internet poderia ser uma 

imponente ferramenta para o agente, mas simultaneamente, inibiria o exercício de sua 

profissão. Interpretando os dados supracitados, verifica que a Internet não pode substituir a 

função do agente.   

Entre os 100 entrevistados, apenas 43 pessoas conheciam ou ouviram dizer sobre o 

Programa Vai Brasil. Entretanto, poucos conheciam de modo mais apurado a respeito do 

Programa. Se a população desconhece o Vai Brasil, a divulgação encontra-se insuficiente. 

Dentre os 43 entrevistados que conheciam o programa, 70% tomaram nota por 

intermédio da televisão. Este dado permite inferir que a televisão constitui no melhor meio de 

divulgação, uma vez que consiste em veículo de comunicação de massa. A força do boca-a-

boca deve ser registrado, pois 19% tomaram conhecimento do Vai Brasil por intermédio de 

amigos e parentes. 

Contudo, se a promoção do Programa Vai Brasil encontra-se falha, com certeza a 

população o desconhecerá. Por conseguinte, as vendas provenientes do Vai Brasil tornar-se-ão 

reduzidas e insatisfatórias. E, justamente, quando examina-se em uma pesquisa amostral com 

100 pessoas, é frustrante o resultado que ninguém nunca adquiriu um pacote turístico do Vai 

Brasil, portanto, pressupõe-se que há muita coisa a ser feita. 

Ou os canais de divulgação deparam-se equivocados, ou a integração entre os 

componentes do Programa (MTur e as agências de viagens) não se encontram coesas e 

imbuídas, ou não há demanda para consumir tais produtos. As agências cadastradas no Vai 

Brasil se associaram a fim de participar desta iniciativa promovida pelo Estado e, 

consecutivamente, em expandir seus negócios para todo território nacional: 

 

A agência aderiu ao programa para promover o nome da empresa, já que todas as 
empresas de turismo estavam engajadas. E, a gente também quer participar de todas 
as campanhas promovidas pelo Governo. (Apêndice C – Agência A) 

      

Entretanto, se a divulgação do Vai Brasil encontra-se falha, dificilmente as agências de 

viagens conquistarão êxito em vender seus pacotes, muito menos em difundir suas respectivas 

marcas. E a falta de divulgação corresponde a uma prerrogativa incisiva. Quando questionada 

a respeito da quantidade de vendas, as três agências entrevistas foram unânimes: até aquela 

oportunidade, nenhum pacote turístico fora comercializado por intermédio do Vai Brasil. 
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Consequentemente, por se tratarem de agências de viagens emissivas, constata-se que 

a população niteroiense não tem aderido ao Programa, embora contivesse muitas 

características pessoais que atendam ao perfil de um potencial consumidor. Unânime foi a 

resposta da quarta pergunta do questionário (Apêndice C), quando as agências foram 

interrogadas sobre o quê faltava para incrementar o Programa Vai Brasil. 

Neste caso, uma agência de viagens reportou o desejo de veicular o Programa Vai 

Brasil a uma personalidade da mídia brasileira. Segundo a representante da agência, associar o 

Vai Brasil a uma celebridade apresenta-se em uma alternativa adequada para deslanchar as 

vendas, pois as celebridades equivalem a importantes formadores de comportamento e 

opinião pública: 

 

Mais propaganda, propaganda para quem forma opinião. Não só colocar uma 
propaganda na televisão, colocar uma propaganda em pessoas como a Ana Maria 
Braga51, por exemplo, explicando o que é e falando para as pessoas como formadora 
de opinião. Não basta só colocar anúncio de papel, tem que ser falado. (Apêndice C 
– Agência C) 

  

Assim, as agências entrevistadas estão em comum acordo quanto a necessidade de 

maior divulgação do Programa Vai Brasil, utilizando os meios de comunicação de maior 

penetração às massas, como o caso da televisão.  

Com uma estratégia de marketing mais eficiente e conscientizando melhor a 

população, o Programa Vai Brasil pode iniciar a colher resultados mais expressivos. Até 

porque, as agências entendem a essência do Programa Vai Brasil, contudo não detenham de 

material de divulgação suficiente para atrair os consumidores: 

 

A princípio, me parece uma coisa bem estruturada, mas mal divulgada. Acho que 
tudo se resume nisso: falta de divulgação. Tanto para nós vendermos como também 
para as pessoas que geralmente é [composta por] um pessoal mais idoso e eles 
também não entram na Internet para fazer isso. Então, uma divulgação maciça em 
cima, usando rádio, TV... E também algum material para as agências, para nós 
também termos conhecimento para sabermos o que vender. (Apêndice C – Agência 
B) 

 

Portanto, caso não ocorra um melhor dinamismo a fim de promover o Programa Vai 

Brasil de forma ordenada, estruturada e por intermédio dos melhores canais de comunicação, 

                                                 
51 Ana Maria Braga Maffei nasceu em 1º de abril de 1949 na cidade de São Joaquim da Barra, estado de São 
Paulo. Antes de iniciar a carreira de jornalista, concluiu a faculdade de Biologia na Universidade de São Paulo.  
Trabalhou em revistas conceituadas de moda, como a Revista Cláudia. Posteriormente, preferiu dar continuidade 
na carreira televisiva. Trabalhando como apresentadora de programa de televisão, Ana Maria Braga conquistou 
fama e prestígio. Encontra-se, em 2009, trabalhando na Rede Globo de Televisão apresentando o programa Mais 
Você.  
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o Vai Brasil se encontrará, fatidicamente, destinada ao insucesso. Uma verdadeira lástima, 

pois o conceito do Vai Brasil, conforme debatido ao longo do presente trabalho, evidencia-se 

em uma ferramenta estratégica a fim de desenvolver o turismo doméstico. 

Contudo, sem a expressividade do número de vendas, o Programa tende a cessar suas 

atividades. Além disso, pode indicar o fim de uma era: quando o Governo Federal por meio 

de suas políticas públicas tentou fomentar o turismo social. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Há uma certa dose de verdade quando o senso comum diz que “os números não 

mentem”. Pior, quando não há números para serem desmentidos. A falta de expressividade 

das vendas proferidas pelo Programa Vai Brasil torna-se uma vertente importante para se 

examinar a prosperidade do turismo social no país. 

Afinal, excetuando-se os motivos que fizeram do Vai Brasil um fracasso de vendas, 

observa-se, em outra direção, a pouca repercussão atribuída ao Vai Brasil na cidade de 

Niterói, Rio de Janeiro. Acena-se, portanto, mesmo que houvesse uma divulgação maciça do 

Vai Brasil, não se sabe com convicção, se a população de Niterói iria aderi-lo.  

Para tanto, basta ressaltar, as demais variáveis que interferem no aspecto motivacional 

em consumir um pacote turístico. Dentre estas variáveis, pode-se citar, a própria questão da 

renda discricionária. Por maior que seja o interesse de um indivíduo em viajar, este precisa 

dispor de renda adicional para adquirir um produto turístico. 

Assim, grande parcela da população pode demonstrar desinteresse em comprar os 

produtos turísticos, porque apresentam renda discricionária limitada. Portanto, por mais 

acessível que seja o preço dos pacotes turísticos, ainda sim, esta parcela da população não 

apresenta condições financeiras suficiente para obtê-los. 

Além do mais, como o Programa Vai Brasil é direcionado às camadas inferiores da 

pirâmide social, precisa-se avaliar se os membros desta classe constituem em potenciais 

consumidores e quais as chances deles – os componentes da base da pirâmide social – se 

consolidarem em demanda efetiva.  

Pois, muitos indivíduos de baixa renda podem, também, não ter interesse em viajar, 

priorizando outros compromissos ou interesses. E, além disso, para adicionar mais obstáculos, 



 

 

143 

 

deve-se averiguar se os componentes desta classe social têm disponibilidade em viajar durante 

a baixa temporada e/ou período de baixa ocupação. 

Neste sentido, de nada adiantará promover o Programa Vai Brasil e estimular o 

desenvolvimento do turismo social, se não houver demanda potencial para consumir seus 

produtos. Deste modo, o Vai Brasil contém uma iniciativa positiva em favorecer a população 

de baixa renda a viajar e, consequentemente, prosperar o turismo doméstico.  

Todavia, precisa-se de maior divulgação, a fim de cativar aos potenciais consumidores 

que desconhecem o Programa Vai Brasil. Afinal, a divulgação equivale a uma das premissas 

do marketing em conscientizar as pessoas e convencê-las a adquirirem qualquer tipo de 

mercadoria. 

A falta de divulgação apenas denota uma das falhas do Vai Brasil. No entanto, caso 

seja corrigida, empregando uma estratégia de promoção adequada, ainda pode reverter o 

quadro negativo do número de vendas.  

Metaforicamente, o Programa Vai Brasil é uma criança recém nascida. Ainda está 

engatinhando e precisa de orientação até aprender a caminhar. Depois que aprender a 

caminhar, principalmente após alguns tombos, o programa conquistará confiança e 

maturidade. Ao alcançar a maturidade, o Vai Brasil estará pronto para andar a passos largos, 

rumo ao desenvolvimento.    

No entanto, precisa-se de tempo e melhor estruturação. Caso contrário, o Vai Brasil 

encontrar-se-á fadado ao fracasso. Por conseguinte, o turismo social não irá prosperar – ao 

menos, não por intermédio do Vai Brasil –. Assim, se o turismo social não se tornar em uma 

realidade no contexto turístico brasileiro, constatará que Trigo (1998) tinha razão ao afirmar: 

 

O turismo e o lazer social são viáveis, têm uma importância sociopolítica e podem 
ser deliciosos para os consumidores e lucrativos para os produtores. Nos países 
desenvolvidos, ele é uma realidade, mas nos países subdesenvolvidos ainda é uma 
utopia, um sonho a ser realizado. Um assunto teórico para livros, jornais ou revistas. 
(TRIGO, 1998, p.40) 

 

Contudo, o Programa Vai Brasil consiste apenas na primeira tentativa em desenvolver 

a prática do turismo social no cenário das políticas públicas. Entretanto, o real fracasso pode 

incidir em um desestímulo nos governantes subseqüentes ao presidente Lula. A 

inexpressividade do Vai Brasil demonstrou o quanto pode ser difícil desenvolver o turismo 

social em um país de realidade socioeconômica como o Brasil. 

Desta forma, ao final da obra, conclui-se que o turismo social ainda não consta, de fato, em 

uma atividade generalizada e acessível a grande parte da população brasileira. Assim, deve-se 
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retomar a pergunta referenciada no início do presente trabalho: Qual a importância do 

turismólogo para a sociedade? Infelizmente, esta pergunta que assolou o autor durante sua 

graduação, persiste sem resposta. 
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ANEXO A 

 

 

Tabela 1: Número de turistas internacionais mundiais (valores arredondados) 

Anos Tur istas internacionais 

(em milhões) 

Porcentagem de acréscimo 

anual 

1950 25 - 

1960 69 10,6 

1961 75 8,7 

1962 81 8 

1963 90 10,7 

1964 105 16,1 

1965 113 7,9 

1966 120 6,3 

1967 130 8,2 

1968 131 1,1 

1969 143 9,4 

1970 166 15,5 

1971 179 7,9 

1972 189 5,8 

1973 199 5,2 

1974 206 3,4 

1975 222 8,1 

1976 229 3 

1977 249 8,9 

1978 267 7,2 

1979 283 6 

1980 288 1,7 

1981 290 0,8 

1982 289 -0,2 

1983 293 1,1 

1984 321 9,4 

1985 330 3,3 

1986 337 3,4 

1987 362 7,4 

1988 393 8,5 
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Anos Tur istas internacionais 

(em milhões) 

Porcentagem de acréscimo 

anual 

1989 424 8 

1990 456 7,4 

1991 462 12 

1992 501 8,6 

1993 519 3,3 

1994 545 5,2 

1995 564 3,3 

1996 595 5,4 

 Fonte: Adaptado de Organização Mundial do Turismo (2001, p.5) 

 

 

A evolução do turismo ao longo dos anos pode ser visualizada na Tabela 1. Os 

números condizem ao crescimento dos turistas que viajam a destinos internacionais, ou seja, 

fora dos limites territoriais da sua própria nação de moradia. 

Em 1950, 25 milhões de pessoas viajaram pelo mundo afora. A cada década (entre 

1950 a 1990) os números referentes a turistas internacionais apresentavam percentual de 

acréscimo superior a 50% em comparação a década anterior. Significa que a cada intervalo de 

10 anos, o turismo prosperava com margem acima dos 50% e quase que se duplicava em 

relação a respectiva década antecedente. 

Em 1996, o ingresso de turistas internacionais alcançou a marca dos 595 milhões. 

Equiparando ao resultado encontrado em 1950, constata-se o número de turistas ter se 

multiplicado em, aproximadamente, 24 vezes no referido espaço de tempo.   
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Tabela 2: Entradas advindas do turismo mundial (valores arredondados)  

Anos Entrada de divisas (em bilhões 

de dólares) 

Porcentagem de acréscimo 

anual 

1950 2 - 

1960 7 12,6 

1961 7 6,1 

1962 8 10,2 

1963 9 10,7 

1964 10 13,4 

1965 12 15,2 

1966 13 15 

1967 14 8,4 

1968 15 3,7 

1969 17 12,1 

1970 18 6,6 

1971 21 16,5 

1972 25 18,1 

1973 31 26,1 

1974 34 8,9 

1975 41 20,3 

1976 44 9,2 

1977 56 25,2 

1978 69 23,7 

1979 83 21,1 

1980 104 24,2 

1981 106 2 

1982 99 -6,7 

1983 101 2,1 

1984 110 9,8 

1985 117 4,4 

1986 142 21,1 

1987 175 22,7 

1988 203 15,9 

1989 219 8,3 

1990 266 21,2 

1991 273 2,4 
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Anos Entrada de divisas (em bilhões 

de dólares) 

Porcentagem de acréscimo 

anual 

1992 314 15,3 

1993 321 2,1 

1994 352 9,4 

1995 399 13,6 

1996 425 6,4 

 Fonte: Adaptado de Organização Mundial do Turismo (2001, p.6) 

 

 

 Se ao longo do processo histórico do turismo o fluxo de viajantes prosperou 

acentuadamente, então não poderia ser diferente com relação aos valores consignados à 

entrada de divisas e à movimentação financeira. 

 A cifra de 2 milhões de dólares verificado no ano de 1950 apresenta-se irrelevante ao 

comparado com os 425 milhões anotados em 1996. Em contrapartida, o mesmo resultado 

pertinente ao ano de 1996 encontra-se desprezível ao ser conferido com o ano de 1999, 

quando o turismo tanto nacional quanto o internacional alcançou a incrível marca dos 4,5 

trilhões de dólares movimentados, conforme fora discutido no presente trabalho. 

 Contudo, o valor de 4,5 trilhões de dólares abrange não apenas o turismo externo, 

como também o turismo interno, sinalizando a importância das divisas advindas com o 

turismo dentro do próprio território nacional. 
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Tabela 3: Ranking de chegada de turistas internacionais no ano 2000 

Destinos Tur istas internacionais 

(em milhões) 

França 75,6 

Estados Unidos 50,9 

Espanha 47,9 

Itália 41,2 

China 31,2 

Reino Unido 25,2 

Federação Russa 21,2 

México 20,6 

Canadá 19,7 

Alemanha 19,0 

Áustria 18,0 

Polônia 17,4 

Hungria 15,6 

Hong Kong (China) 13,1 

Grécia 13,1 

Fonte: Adaptado de Organização Mundial do Turismo (2001)  

apud Planeta Eventos (2002)52 

 

 

 Dentre os quinze destinos mais visitados no ano 2000, dez localizam-se no continente 

europeu, três no continente americano e outros dois na região asiática (embora Hong Kong 

não seja mais um Estado independente). 

 O referido ranking denota a outras importantes inferências: os quatro mais bem 

posicionados (França, Estados Unidos, Espanha e Itália) apresentam o setor econômico 

extremamente desenvolvido e, com exceção dos Estados Unidos, constituem em países 

vizinhos, situando-se próximos um dos outros. Assim, o fluxo turístico entre estes países 

encontra-se facilitado, uma vez que estão em áreas geográficas limítrofes. 

 No caso da China – quinto colocado no ranking – conta com a economia em profunda 

ascensão e futuramente poderá protagonizar a lista como destino mais visitado no mundo.    

 

                                                 
52 PLANETA EVENTOS. Estatísticas do tur ismo, 2002. Disponível em < 
http://www.planetaeventos.com/turismo/lugares_mais_visitados.htm > Acesso em 27 set. 2008.  
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Tabela 4: Estimativa dos principais destinos turísticos do mundo em 2020 

Destinos Tur istas internacionais 

(em milhões) 

Quota de mercado 

(%) 

China 137,1 8,6 

Estados Unidos 102,4 6,4 

França 93,3 5,8 

Espanha 71 4,4 

Hong Kong (ERA) 59,3 3,7 

Itália 52,9 3,3 

Reino Unido 52,8 3,3 

México 48,9 3,1 

Federação Russa 47,1 2,9 

República Tcheca 44 2,7 

Total (1-10) 708,8 44,2 

 Fonte: Adaptado de Organização Mundial do Turismo (2001, p.30) 

 

 

 A estimativa da Organização Mundial do Turismo (OMT) prevê a liderança da China 

entre os países mais visitados do mundo no ano de 2020.  Devido a maior flexibilidade 

política, o exacerbado exotismo cultural e a precedência aos negócios comerciais, a nação 

mandarim apresenta potencial em postular ao título de principal destino turístico mundial. 

 Contudo, trata-se apenas de estimativas e expectativas. Significa que há grande 

probabilidade disto ocorrer, no entanto, as incertezas circundam nestas análises estatísticas 

futurísticas. Afinal, o turismo é, acima de tudo, um fenômeno social. Fatores externos podem 

influenciar e contradizer as expectativas, assim como os ataques terroristas de 11 de setembro 

acarretaram em uma queda brusca no fluxo de turistas internacionais no país estadunidense. 

  Mesmo assim, não se devem ignorar tais estimativas, pois fenômenos sociais ocorrem 

inevitavelmente, porém não são premeditados. Além disso, o governo chinês precisa articular 

políticas públicas em prol do setor, caso contrário, sequer conquistará este patamar tão 

significativo. 
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Tabela 5: Previsão dos principais países emissores de turistas do mundo em 2020 

Destinos Tur istas internacionais 

(em milhões) 

Quota de mercado 

(%) 

Alemanha 163,5 10,2 

Japão 141,5 8,8 

Estados Unidos 123,3 7,7 

China 100 6,2 

Reino Unido 96,1 6 

França 37,6 2,3 

Países Baixos 35,4 2,2 

Canadá 31,3 2 

Federação Russa 30,5 1,9 

Itália 29,7 1,9 

Total (1-10) 788,9 49,2 

 Fonte: Adaptado de Organização Mundial do Turismo (2001, p.30) 

 

 

 Conforme as estimativas da Organização Mundial do Turismo (OMT), a Alemanha 

lideraria em 2020 o ranking dos 10 maiores países emissores de turistas. Por sua vez, Japão, 

Estados Unidos e China também teriam participação incisiva na conjuntura do turismo 

internacional. 

 A exemplo, a soma de todos os 10 principais países emissores de turistas equivaleria a 

788,9 milhões de pessoas, dos quais 528,3 pertencem aos quatro primeiros colocados do 

mesmo ranking e em conjunto representariam 66,97% desse total. 

 Ademais, dentre os quatro maiores países emissores, dois pertencem a Europa e outros 

dois são asiáticos. Significa que o turismo internacional poderá agregar novos contornos no 

futuro, e a participação do continente asiático será contundente na evolução da atividade.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

158 

 

Tabela 6: Chegadas de turistas internacionais por regiões (em milhões) 

 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 

Mundo 327,1 457,3 565,5 618,3 636,5 664,6 697,8 

África 9,7 15,0 20,2 23,2 24,9 26,9 27,8 

Américas 64,3 92,8 108,9 116,6 119,9 122,9 128,9 

Ásia Oriental 

/ Pacífico 

31,1 54,6 81,4 88,3 87,4 97,2 111,7 

Europa 212,0 282,7 338,4 371,1 383,8 394,1 402,7 

Oriente 

Médio 

7,5 9,0 12,4 14,3 15,3 17,8 20,3 

Ásia 

Meridional 

2,5 3,2 4,2 4,8 5,2 5,7 6,4 

Fonte: Adaptado de Organização Mundial do Turismo (2001) apud Coelho; Fernandes (2002,  

p.4) 

 

 

 Apesar da hegemonia européia ser incontestável, outros continentes apresentaram 

índices de crescimento consideráveis entre o período de 1985 a 2000. Entre todas as regiões 

do globo terrestre, a Ásia Meridional captou o menor fluxo turístico. Em contrapartida, a Ásia 

Oriental/ Pacífico acarretou no maior índice de crescimento turístico no mundo, embora ainda 

assim, não supere os números registrados pelo continente europeu. 

 A Europa, mesmo sendo a região com maior número de chegadas de turistas foi, 

contudo, o continente com menor índice de crescimento. Todavia, o baixo índice de 

crescimento europeu não traduz no declínio do respectivo continente. Por constituir em um 

destino tradicional e convencional, os índices de crescimento serão constantes, entretanto 

permanecerão com número de chegadas ainda elevado. 

 A África continua sendo coadjuvante no processo de captação de turistas 

internacionais. As guerras e as instabilidades sociais ainda representam em um verdadeiro 

empecilho para a África despontar no setor do turismo. Outra conturbada região de conflitos 

armados é o Oriente Médio. Ambos os continentes tem potencialidades turísticas singulares, 

mas as guerras representam um verdadeiro entrave para o desenvolvimento do turismo local. 

 Por fim, a América compõe a segunda região de entradas de turistas internacionais. Os 

Estados Unidos, o Canadá e o México são as principais potências, no entanto, os países da 

América do Sul e Central também correspondem a destinos de elevada magnitude.   
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Tabela 7: Chegadas de turistas internacionais (em milhões) na América do Sul 

 1990 1995 1997 1998 1999 

América do Sul 7,892 11,793 13,520 15,513 15,436 

Argentina 1,930 2,289 2,764 3,012 2,913 

Bolívia 254 284 355 434 410 

Brasil 1,091 1,991 2,850 4,818 5,059 

Chile 943 1,540 1,664 1,759 1,626 

Colômbia 813 1,399 969 841 - 

Equador 362 440 529 511 509 

Guiana 64 106 76 66 - 

Paraguai 280 438 395 350 296 

Peru 317 541 747 820 - 

Suriname 46 43 61 54 - 

Uruguai 1,267 2,002 2,316 2,163 - 

Venezuela 525 720 814 685 587 

   Fonte: Adaptado de Organização Mundial do Turismo (2001) apud Coelho;  

   Fernandes (2002, p.6) 

 

 

 Brasil, Argentina e Uruguai são, historicamente, os destinos sul-americanos mais 

procurados por turistas estrangeiros. Cada qual com suas peculiaridades, estas três nações 

agrupadas representaram 54,33% das chegadas de turistas internacionais na América do Sul 

no ano de 1990, 53,27% em 1995, 58,65% em 1997, 64,42% em 1998 e 51,65 % em 1999. 

 Apenas como parâmetro comparativo, em 1990 a região recebera 7,892 milhões de 

pessoas, em contrapartida, já em 1999, a América do Sul já havia recebido 15,436 milhões. 

Ou seja, no período de 9 anos, o número de visitantes estrangeiros que visitava o continente 

sul-americano quase que dobrou.  

Outro destino que desempenha papel importante na chegada de turistas estrangeiros é 

o Chile. Caso o governo chileno invista no setor, dentro de alguns anos, o Estado do Chile 

poderá figurar entre os três maiores destinos sul-americanos.   
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Tabela 8: Receitas geradas pelo turismo internacional (em US$ milhões) na América do Sul 

 1990 1995 1997 1998 

América do Sul 4,941 9,307 11,352 12,340 

Argentina 1,131 2,022 2,693 2,936 

Bolívia 91 145 166 174 

Brasil 1,444 2,097 2,595 3,678 

Chile 540 900 1,020 1,062 

Colômbia 406 657 1,043 939 

Equador 188 255 290 291 

Guiana 27 78 60 52 

Paraguai 128 1,010 753 595 

Peru 217 428 824 913 

Suriname 11 31 63 44 

Uruguai 262 661 759 695 

Venezuela 496 951 1,086 961 

Fonte: Adaptado de Organização Mundial do Turismo (2001)  

apud Coelho; Fernandes (2002, p.7) 

 

 

 Para uma região como a América do Sul, onde as desigualdades sociais são 

alarmantes, a geração de receitas oriundas com o turismo internacional constitui em uma 

importante alternativa para a arrecadação de divisas e, consequentemente, os governos 

nacionais podem usufruir destas mesmas divisas para investirem em programas sociais em 

suas respectivas unidades federativas. 

 Nesse sentido, Uruguai perdeu o posto para o Chile entre os países que mais lucram 

com a atividade. Assim, Chile, Brasil e Argentina equivalem as três nações que unidos obtêm 

as maiores receitas provenientes do turismo internacional dentro do território sul-americano. 

Em 1990, estes três Estados arrecadaram 63,05% das receitas derivadas do turismo, em 1995 

este valor alcançou a marca dos 53,93%, já em 1997 correspondeu a 55,57% e em 1998 o 

percentual chegou aos 62,20%. 

 Desta forma, compreende-se que Brasil, Argentina e Uruguai são os países que mais 

recebem turistas estrangeiros, em contrapartida, Brasil, Argentina e Chile representam o 

seleto grupo com maior captação de receitas oriundas com o turismo internacional. 
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Tabela 9: Lista de ministros do Turismo do Brasil 

Nome Órgão Início Fim Presidente 

José Eduardo de Andrade Vieira 19 out. 1992 22 dez 1993 

Ailton Barcelos Fernandes 23 dez. 1993 24 jan. 1994 

Élcio Álvares 25 jan. 1994 31 dez. 1994 

Itamar Franco 

Dorothea Werneck 1 jan. 1995 30 abr. 1996 

Francisco Dornelles 6 maio 1996 29 mar. 1998 

José Botafogo Gonçalves 

Ministério de 

Indústria, Comércio 

e Turismo 

30 mar. 1998 31 dez. 1998 

Rafael Greca 1 jan. 1999 5 maio 2000 

Carlos Melles 9 maio 2000 8 mar. 2002 

Caio Cibella de Carvalho 

Ministério do 

Esporte e Turismo 

8 mar. 2002 1 jan. 2003 

Fernando 

Henrique 

Cardoso 

Walfrido dos Mares Guia 1 jan. 2003 22 mar. 2007 

Marta Suplicy 23 mar. 2007 3 jun. 2008 

Luiz Barretto Filho 

Ministério do 

Turismo 

3 jun. 2008 - 

Luiz Inácio 

Lula da Silva 

Fonte: Adaptado de Wikipédia (2008)53 

 

 

Mesmo antes do governo do Presidente Itamar Franco, o Ministério do Turismo 

sempre esteve atrelado a outros ministérios. Desta forma, o turismo na esfera federal sequer 

recebera o respaldo necessário, haja vista que o setor dividia o orçamento com outras áreas 

políticas, como a Indústria, o Comércio e o Esporte.  

 A partir de janeiro de 2003, por meio da promulgação do Ministério independente do 

Turismo, o mesmo ministério poderia atuar de maneira mais incisiva, concentrando os 

investimentos apenas para o campo turístico, priorizando as políticas públicas voltadas a área 

e preestabelecendo condutas prioritárias direcionadas ao setor.  

 Contudo, as constantes substituições de ministros do Turismo deflagram, ainda, um 

desleixo com relação ao Ministério. Em 16 anos, 12 diferentes ministros assumiram o cargo. 

Somente nas gestões do Presidente Fernando Henrique Cardoso, foram seis ministros distintos 

em oito anos de governo.  

A própria saída da Ministra Marta Suplicy para disputa das eleições municipais em 

São Paulo em junho de 2008 demonstra certo descaso com o cargo. De certa maneira, as 

constantes alterações de ministro prejudicam a continuidade de um trabalho melhor planejado. 

 
                                                 
53 WIKIPÉDIA. Anexo: Lista de ministros do Turismo do Brasil, 2008. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_ministros_do_Turismo_do_Brasil>. Acesso em: 01 abr. 2009. 
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Tabela 10: Índice de Desenvolvimento Humano-Municipal, 2000 

Posição Município IDH-M, 2000 

1º São Caetano do Sul (SP) 0,919 

2º Águas de São Pedro (SP) 0,908 

3º Niterói (RJ) 0,886 

4º Florianópolis (SC) 0,875 

5º Santos (SP) 0,871 

6º Bento Gonçalves (RS) 0,870 

7º Balneário Camboriú (SC) 0,867 

8º Joaçaba (SC) 0,866 

9º Porto Alegre (RS) 0,865 

10º Fernando de Noronha - Distrito Estadual (PE) 0,862 

  Fonte: Adaptado de Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

  (2009)54 

 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano equivale a um parâmetro de mensuração da 

qualidade de vida em uma região, país ou cidade. Para o cálculo do IDH, deve-se examinar a 

longevidade, o nível educacional e a renda familiar da população de interesse. 

 Como o IDH encontra-se intrinsecamente interligado à qualidade de vida da 

população, logo, compreende-se, os municípios que apresentam resultados elevados no IDH 

ofertam de melhores condições de vida aos seus residentes.  

Assim, a cidade de Niterói situa-se na terceira posição entre os municípios brasileiros 

com melhor IDH. O valor de 0,886 credencia Niterói, consecutivamente, a cidade do estado 

do Rio de Janeiro com melhor qualidade de vida.  

Entre as localidades brasileiras que apresentam alto valor de IDH, destaque para o 

estado de São Paulo contendo três cidades no ranking dos dez municípios com melhor IDH, 

sendo São Caetano do Sul e Águas de São Pedro, respectivamente, primeiro e segundo 

colocados no referido ranking, além do estado de Santa Catarina que conta com outras três 

cidades. 

 

                                                 
54 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Índice de Desenvolvimento 
Humano - Municipal, 1991 e 2000: Todos os municípios do Brasil, 2009. Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/IDH-
M%2091%2000%20Ranking%20decrescente%20(pelos%20dados%20de%202000).htm>. Acesso em: 04 jun. 
2009. 
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Tabela 11: Rendimento médio mensal dos chefes de domicílio por bairro (acima de 20 

salários mínimos)*  

Nº Bair ro % 

1 Itacoatiara 30,72 

2 Camboinhas 28,57 

3 São Francisco 25,04 

4 Boa Viagem 23,50 

5 Vila Progresso 20,03 

6 Icaraí 19,74 

7 Itaipu 17,95 

8 Ingá 17,67 

9 Vital Brazil 14,26 

10 Piratininga 12,33 

11 Santa Rosa 10,37 

12 Jacaré 9,64 

13 Pé Pequeno 8,16 

14 Maria Paula 7,08 

15 São Domingos 6,65 

16 Muriqui 6,33 

17 Cachoeiras 6,07 

18 Matapaca 6,06 

19 Rio do Ouro 5,12 

20 Cafubá 4,81 

21 Engenho do Mato 4,59 

22 Charitas 4,45 

23 Várzea das Moças 4,38 

24 Badu 4,31 

25 Gragoatá 3,51 

26 Fonseca 3,03 

27 Fátima 3,00 

28 Centro 2,92 

29 Cubango 2,74 

30 Ponta D’Areia 1,86 

31 Santana 1,83 

32 Cantagalo 1,30 

33 Largo da Batalha 1,29 
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Nº Bair ro %  

34 São Lourenço 1,08 

35 Viradouro 1,07 

36 Santa Bárbara 0,92 

37 Barreto 0,88 

38 Maceió 0,87 

39 Caramujo 0,75 

40 Engenhoca 0,74 

41 Tenente Jardim 0,64 

42 Viçoso Jardim 0,63 

43 Jurujuba 0,46 

44 Sapê 0,36 

45 Baldeador 0,30 

46 Morro do Estado 0,23 

47 Ilha da Conceição 0,19 

48 Ititioca 0,15 

Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1991 apud Niterói (1996, 

p.493)55 

*  o salário mínimo na época do Censo (agosto de 1991) era de CR$ 36.161,00, que correspondia a US$ 97,60.  

 

 

Comumente, bairros nobres apresentam moradores com alto poder aquisitivo. Uma 

alternativa para verificar se os residentes de determinado bairro apresentam boas condições 

financeiras incide na verificação do rendimento médio mensal dos chefes de domicílio. 

Todavia, o rendimento médio dos chefes de família pode ser elevado, mas muitos 

fatores podem influenciar nas despesas deste chefe de domicílio: o número de pessoas que 

compõem o núcleo familiar e as despesas diárias que a família detém representam duas 

variáveis determinantes na impossibilidade de reter uma parcela do rendimento mensal. 

Portanto, o rendimento médio mensal equivale apenas como uma perspectiva de 

qualidade de vida, porém não deve ser determinante para a mensuração. Na cidade de Niterói, 

alguns bairros apresentam moradores com renda elevada. Destaque para os bairros de 

Itacoatiara, Camboinhas e São Francisco, onde mais de 25% dos seus moradores apresentam 

chefes de domicílio com renda superior a 20 salários mínimos.  

 

                                                 
55 NITERÓI (Município). Niterói-Bair ros. Niterói: Prefeitura de Niterói, 1996. 
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ANEXO B 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2001, a OMT projetou o número de turistas internacionais viajando pelo mundo e 

o valor de divisas perpetuadas pela atividade. Obviamente, trata-se apenas de estimativas 

baseadas em estatísticas históricas provenientes do campo turístico.   

 Ao comparar com o ano de 1995, observa-se o contraste. Até porque, trata-se de 25 

anos de diferença entre 1995 e 2020. A marca de 564 milhões de turistas internacionais 

equivale, aproximadamente, à terça parte se comparada aos números especulados pela OMT 

para 2020. Quanto à entrada de divisas, a cifra de US$ 399 bilhões torna-se irrisória aos US$ 

2 trilhões projetados para o ano de 2020. 

 Contudo, basta salientar que a atividade turística é, acima de tudo, um fenômeno 

social. Acontecimentos sociais em geral, catástrofes naturais, intervenção política e o avanço 

da tecnologia interferem incisivamente na atividade. Portanto, qualquer estimativa numérica 

com relação à entrada de viajantes e divisas arrecadadas representa mera expectativa, por 

maior que seja o embasamento histórico/estatístico condizente ao setor do turismo.   

 

 

 

Quadro 1: Previsões do turismo mundial para 2020 
Fonte: Adaptado de Organização Mundial do Turismo (2001, p.29) 
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2.000

Ingresso de tur istas
(milhões)

Entradas de divisas por
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Os rankings com os vinte maiores destinos turísticos do mundo nos anos de 1950, 

1970, 1985, 1991 e 1996 simbolizam como a atividade turística trata-se de um fenômeno de 

fronteiras geográficas.  

Basta verificar a quantidade de países fronteiriços que podem ser visualizados nos 

gráficos acima. Estados Unidos, Canadá e México estão em todos os rankings, por se 

tratarem, principalmente, de países vizinhos, assim como muitos países da Europa também 

constam nos referenciados rankings.  

Isso acontece porque torna-se comum os estadunidenses viajarem ao Canadá ou ao 

México por serem países fronteiriços aos Estados Unidos. Como também, franceses viajarem 

a Itália e vice-versa por se tratarem de nações situadas geograficamente próximas uma da 

outra.  

Tempo de viagem incorpora uma variável considerável como vetor motivacional na 

escolha de um destino turístico. Obviamente, outros aspectos também influenciam na 

motivação em escolher um destino de férias e descanso, todavia o tempo de viagem equivale a 

uma variável importante na decisão final.  

Destaque para a décima segunda posição da Argentina no ano de 1950, sendo o único 

país sul-americano encontrado nos mencionados rankings. 

 

 

Quadro 2: Primeiros destinos mundiais 
Fonte: Adaptado de Organização Mundial do Turismo (2001, p.19) 
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Figura 1: Castelo da Cinderela 
Fonte: Adaptado de Walt Disney World (2009)56 

 

 

Walt Disney – criador das maiores séries de desenhos animados nos Estados Unidos 

nas décadas de 1920 e 1930 – tinha o sonho em transformar suas obras em realidade, onde os 

fãs e o público poderiam desfrutar e vivenciar o mundo encantado que ele tanto produzia.   

Desta forma, os fãs poderiam concretizar o desejo em conhecer o mundo de Walt 

Disney, localizado no estado da Flórida, Estados Unidos. O Walt Disney World consiste em 

um dos maiores parques temáticos do planeta e representa o universo de “ faz-de-conta”  

transmutado para a realidade, sendo mais um produto mercantil do espetáculo. Afinal, para 

conhecer este mundo de fantasias e magias, o visitante deve pagar uma quantia em dinheiro.  

O Walt Disney World é um dos maiores exemplos de não-lugar, até porque todas as 

suas instalações são meras representações de um mundo paralelo e inexistente. Na figura 1, o 

Castelo da Cinderela – uma das personagens recriadas por Walt Disney – sequer apresenta 

uma identidade, uma história e uma relação com a localidade, nem com a população local, por 

isso constitui em um não-lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 WALT DISNEY WORLD. Cinderella Castle: Attraction at Magic Kingdom Theme Park, 2009. Disponível 
em: <http://disneyworld.disney.go.com/parks/magic-kingdom/attractions/cinderella-castle/>. Acesso em: 01 abr. 
2009. 
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             Figura 2: Favela de Paraisópolis, São Paulo 
             Fonte: Adaptado de Skyscrapercity (2006)57 

 

 

Não-lugares se corporificam em espaços físicos pouco condizentes à superfície 

territorial onde o próprio não-lugar encontra-se instalado. Em paradoxo, não-lugares estão 

para a localidade assim como o oásis está para o deserto. 

Comumente veiculam-se os não-lugares às construções de luxo e requinte, como 

hotéis cinco estrelas em uma região de humildes moradores. Contudo, o inverso também pode 

ocorrer: o não-lugar ser uma área muito pobre encravada em uma região de moradores com 

alto poder aquisitivo. Por exemplo, a favela de Paraisópolis, situada no bairro nobre do 

Morumbi, São Paulo. 

A formação de Paraisópolis teve início na década de 1960, quando os retirantes 

nordestinos migraram a cidade paulista em busca de novas oportunidades de trabalho e 

moradia. Muitos destes retirantes conquistaram empregos no Morumbi, como diaristas nas 

residências do mesmo bairro. Assim, os migrantes, com poder aquisitivo aquém, construíram 

moradias mais humildes entre os edifícios luxuosos do Morumbi. 

Por isso, a favela encontra-se encurralada no meio de tantos edifícios modernos. 

Paraisópolis poderia ser pensada como um não-lugar, embora contenha alguma relação com 

os moradores dos luxuosos edifícios que o cerca. 

                                                 
57 SKYSCRAPERCITY. Contraste entre favelas/zonas r icas nas cidades brasileiras, 2006. Disponível em: 
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=27327686>. Acesso em: 01 abr. 2009. 
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Figura 3: Lindas banhistas na Praia de Copacabana  
Fonte: Adaptado de Vidigal (2009)58 

 

 

Apesar do árduo ofício executado pela Embratur, na tentativa em desvincular a 

imagem do país à sensualidade da mulher brasileira, alguns atores do setor privado insistem 

em privilegiar esta prática repugnante e altamente coerciva para a identidade do Brasil. 

A figura 3 representa um cartão postal comumente comercializado nas bancas de 

jornais e revistas. Em primeira perspectiva, quatro mulheres de biquíni e caminhando pelo 

calçadão de Copacabana. Em segundo plano, ao fundo, pode-se visualizar a praia de 

Copacabana, no Rio de Janeiro. 

Obviamente, o destaque proferido pelo cartão postal não se remete à praia em si e o 

seu entorno repleto de belezas naturais, mas sim, às mulheres que compõem a foto. Imagens 

como estas demarcam a integridade do Brasil no exterior e torna-se um ícone estimulante para 

o desenvolvimento do turismo sexual. 

 

 

 

 

 

                                                 
58 VIDIGAL, Fábio. Cartão postal: linha convencional, 2009. Colombo. Disponível em: 
<http://www.colombocard.com.br/post_cpc01.htm>. Acesso em: 04 jun. 2009. 
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A Marca Brasil foi criada como símbolo do Plano Aquarela e pertence ao programa de 

marketing turístico do Brasil no exterior.  

Desde então, a Marca Brasil passa a representar a imagem do turismo brasileiro no 

exterior, sendo incorporada à promoção e à divulgação de produtos, serviços e destinos 

turísticos no mercado internacional. Fruto da opinião do trade turístico, dos turistas e dos 

potenciais turistas, a Marca Brasil encontra-se associada a um país multicolorido. 

Desta maneira, as cores da Marca Brasil referem-se: o verde simboliza as florestas, o 

amarelo representa o sol e a luminosidade, enquanto o vermelho e o laranja equivalem às 

festas populares do país. Neste sentido, o azul destina ao céu e à água, além do branco 

designado às festas religiosas. O significado da frase “Sensacional!”  expressa a alegria do 

povo brasileiro e a exuberância das nossas belezas naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Marca Brasil 
Fonte: Adaptado de Brasil (2008) 



 

 

171 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A Marca Brasil pode ser visualizada como estampa nas embalagens de produtos 

brasileiros comercializados no exterior. Caso da Companhia de Bebidas das Américas 

(AMBEV), da produtora de material esportivo Penalty e da Associação Brasileira da Indústria 

do Café (ABIC). 

A Marca Brasil atua, nesta situação, como delimitadora da qualidade dos produtos de 

exportação. Sendo assim, os produtos que contiverem a Marca Brasil estampada na 

embalagem, representam o grupo de mercadorias aprovadas por órgãos competentes de 

metrologia. Em outras palavras, a Marca Brasil também representa um selo de garantia e 

categoria superior às mercadorias. 

Além desta funcionalidade, a presença da Marca Brasil nos recipientes das 

mercadorias equivale à outra forma de divulgação da própria marca. Afinal, coligá-la aos 

produtos exportados torna-se um meio de promoção extremamente eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Produtos com a Marca Brasil estampados na embalagem 
Fonte: Adaptado de Brasil (2008) 
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Figura 6: Estado do Rio de Janeiro 
Fonte: Adaptado de Duarte (2008)59 

 

 

Niterói localiza-se no estado do Rio de Janeiro e situa-se a 13 km de distância da 

capital do estado, a cidade do Rio de Janeiro. Entre os municípios adjacentes, encontra-se 

Maricá e São Gonçalo. Banhada tanto pelo Oceânico Atlântico quanto pela Baía de 

Guanabara, Niterói apresenta localização geográfica peculiar. 

Afinal, juntamente com o Rio de Janeiro, constitui nas duas únicas cidades banhadas 

pela Baía de Guanabara e pelo Oceano Atlântico, simultaneamente. Não se encontra muito 

distante da capital estadual e faz divisa com uma das cidades mais populosas do estado: São 

Gonçalo.  

A figura 6 demonstra que a cidade niteroiense integra a Região Metropolitana, 

composta por cidades como Mesquita, Nilópolis, Duque de Caxias, Belford Roxo, Magé e 

Itaboraí, além dos municípios já citados, Rio de Janeiro e São Gonçalo.  

 

                                                 
59 DUARTE, Ronaldo Goulart. Aspectos da geoeconomia fluminense, 2008. Revista Eletrônica do Vestibular. 
Disponível em: <http://www.revista.vestibular.uerj.br/artigo/artigo.php?seq_artigo=5>. Acesso em: 20 jun. 
2009. 
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  Figura 7: Atrativos turísticos de Niterói 
Fonte: Adaptado de Niterói Empresa de Lazer e Turismo, 200960 

 

  

A figura 7 apresenta alguns atrativos turísticos de Niterói, mas também, equivalem a 

áreas de lazer para os residentes. Seguindo a ordem preposta, da esquerda para direita, na 

parte superior da gravura, pode-se visualizar o Museu de Arte Contemporânea (A). 

No lado direito, encontra-se a imagem correspondente ao Teatro Popular (B). Na 

porção meridional, à esquerda, depara-se com a Fortaleza de Santa Cruz (C) e 

subsequentemente, tem-se o Parque da Cidade (D). Na camada inferior, verifica-se o Campo 

de São Bento (E). Todas estas localidades foram anteriormente mencionadas no presente 

trabalho.  

 

 

 

 

 

                                                 
60 NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO (Niterói). Niterói Empresa de Lazer  e Tur ismo, 2009. 
Disponível em: <http://www.neltur.com.br/>. Acesso em: 04 jun. 2009. 
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APÊNDICE A 

 

 

Questionár io 1: Entrevista quantitativa 

 

1) Qual o bairro de residência do entrevistado? 
 
R.:_____________________ 
 
2) Qual o sexo do entrevistado? 
 
(   ) Masculino  (   ) Feminino 
 
3) Qual a idade do entrevistado? 
 
(   ) Menor de 18 anos (   ) Entre 19 e 30 anos 
(   ) Entre 31 e 45 anos (   ) Entre 46 e 60 anos 
(   ) Mais de 61 anos 
 
4) Qual o estado civil do entrevistado? 
 
(   ) Solteiro  (   ) Casado 
(   ) Divorciado (   ) Viúvo 
 
5) O entrevistado tem filhos? 
 
(   ) Sim  (   ) Não 
 
6) Qual o nível de escolaridade do entrevistado?  
 
(   ) Ensino Fundamental Incompleto 
(   ) Ensino Fundamental Completo 
(   ) Ensino Médio Incompleto 
(   ) Ensino Médio Completo 
(   ) Graduação Incompleta 
(   ) Graduação Completa 
(   ) Pós-graduação Incompleta 
(   ) Pós-graduação Completa 
(   ) Mestrado ou Doutorado (Completo e/ou Incompleto) 
 
7) Qual a profissão do entrevistado? 
 
R.:_____________________ 
 
8) Qual a renda familiar do entrevistado? 
 
(   ) Menos de R$ 500 
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(   ) Entre R$ 501 e R$ 1.000 
(   ) Entre R$ 1.001 e R$ R$ 1.500 
(   ) Entre R$ 1.501 e R$ 2.000 
(   ) Entre R$ 2.001 e R$ 2.500 
(   ) Entre R$ 2.501 e R$ 3.000 
(   ) Mais de R$ 3.001 
 
9) Costuma consultar preços de produtos via Internet?  
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
10) Costuma comprar produtos via Internet?  
 
(   ) Sim  (   ) Não (qual o motivo?) 
    

R.:_____________________ 
 
11) Costuma comprar produtos em agências de viagens?  
 
(   ) Sim  (   ) Não (qual o motivo?) 
    

R.:_____________________ 
 
12) Costuma viajar durante a baixa temporada? 
 
(   ) Sim  (   ) Não 
 
13) Conhece (no sentido de "já ouviu falar") no Programa Vai Brasil? 
 
(   ) Sim (próxima pergunta) 
(   ) Não (pergunta 15) 
 
14) Como ficou conhecendo o Programa Vai Brasil? 
 
(   ) Televisão (   ) Rádio 
(   ) Internet (   ) Jornais/revistas 
(   ) Amigos/parentes 
(   ) Outros 
 
15) Compraria ou consultaria algum produto do Programa Vai Brasil? 
 
(   ) Sim  (   ) Não (qual o motivo?) 
    

R.:_____________________ 
 
16) Já comprou algum pacote turístico através do Programa Vai Brasil? 
 
(   ) Sim (próxima pergunta)  
(   ) Não  (fim do questionário) 
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17) Dê uma nota (0 a 10) para o Programa Vai Brasil 
 
(   ) 0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 
(   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 
 
18) O entrevistado recomendaria o Programa Vai Brasil? 
 
(   ) Sim  (   ) Não (qual o motivo?) 
    

R.:_____________________ 
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APÊNDICE B 

 

 

Gráficos 1: Resultados da pesquisa quantitativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 1: Bair ro de residência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 2: Sexo 
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Quadro 3: Idade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 4: Estado civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 5: Filhos 
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Quadro 6: Nível de escolar idade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 7: Profissão 
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Quadro 8: Renda familiar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 9: Consulta Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 10: Compra pela Internet 
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Quadro 11: Motivos para não comprar  produtos na Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 12: Compra produtos em agências de viagens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 13: Motivos para não comprar  produtos em  
agências de viagnes 
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Quadro 14: Viaja na baixa temporada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 15: Conhece o Programa Vai Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 16: Veículos de comunicação utilizados para 
conhcer  o Programa Vai Brasil 
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Quadro 17: Interessados pelo Programa Vai Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 18: Motivos pelo desinteresse do Programa  
Vai Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 19: Adquir iu algum produto do Programa  
Vai Brasil? 
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APÊNDICE C 
 

 

Questionár io 2: Entrevista qualitativa 

 
1) Por que a empresa aderiu ao Programa Vai Brasil? 

 

Agência A: A agência aderiu ao programa para promover o nome da empresa, já que todas as 

empresas de turismo estavam engajadas. E, a gente também quer participar de todas as 

campanhas promovidas pelo Governo. 

 

Agência B: Conheço faz muito tempo, um amigo meu que tem uma agência de viagens disse 

que seria interessante a gente se cadastrar. E eu entrei no site, me cadastrei, mas até hoje nada, 

ninguém me procurou. 

 

Agência C: A gente aderiu porque acha que é mais um canal de vendas, então é mais um canal 

para as pessoas viajarem neste Programa que achei bem interessante.  

 

2) A empresa conquistou resultados expressivos no número de vendas por intermédio do 

Programa Vai Brasil? 

 

Agência A: Não, nenhum. A gente não tem números significativos para apresentar. A 

princípio, o resultado é muito pequeno e não há muitas vendas voltadas para este Programa.  

 

Agência B: Nenhum. 

 

Agência C: Não, nós não tivemos procura. Por enquanto, a gente não teve nada relacionado ao 

Programa. A gente acredita que, esta falta de procura, tem alguma coisa a ver com a gripe que 

fez com que as vendas caíssem muito no mês de maio e no mês de abril, justamente por causa 

desta confusão de México e de não poder viajar, então muita gente cancelou, muita gente está 

adiando a viagem. Acredito que é por isso que não tenha nenhum resultado deste Programa.  

 

3) A população de Niterói tem aderido ao programa? 
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Agência A: Pelo que tenho visto, não. 

 

Agência B: Não. 

 

Agência C: Não! Volto a responder como pergunta de número 2: não tem aderido porque não 

tem tido movimento, então a gente não teve nenhuma procura do Programa, por enquanto.  

 

4) Na sua opinião, o que falta para incrementar o programa? 

 

Agência A: Ah, eu acredito em maior divulgação. Eu acredito que maior parceria entre o 

governo e as empresas envolvidas e conhecimento mesmo do Programa perante os 

participantes, digo os viajantes e futuros viajantes, pois eles não sabem muito bem o que é 

isso e quando chegam numa agência e a gente explica o que é, eles ficam surpresos. 

 

Agência B: Divulgação. É muito mal divulgado isso, até mesmo nós mal sabemos disso. 

 

Agência C: Mais propaganda, propaganda para quem forma opinião. Não só colocar uma 

propaganda na televisão, colocar uma propaganda em pessoas como a Ana Maria Braga, por 

exemplo, explicando o que é e falando para as pessoas como formadora de opinião. Não basta 

só colocar anúncio de papel, tem que ser falado.  

 

5) A forma de divulgação do Programa Vai Brasil é suficiente? 

 

Agência A: Não. Então, como te disse, não é suficiente e falta muita informação no que é 

falado nos meios de comunicação. 

 

Agência B: Não, com certeza não.  

 

Agência C: Na minha opinião, por enquanto, é insuficiente. 

 

6) Qual a percepção que a empresa tem do Programa Vai Brasil? 

 

Agência A: A agência acredita que toda campanha que o governo faça para o aumento do 

número de viagens seja importante não só para o turismo, não só para as empresas privadas 
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como a gente, mas para todo o povo brasileiro conhecer o seu próprio país e até uma forma de 

distribuírem a renda para os mais pobres, pois vários lugares de turismo, várias regiões são as 

que mais precisam como Nordeste e Norte, que vivem em uma estrutura que precisa muito do 

turismo para estar crescendo. Então, a gente apóia esta idéia e toda campanha que o Governo 

faça, ajuda a gente também a crescer com o desenvolvimento do turismo. 

 

Agência B: A princípio, me parece uma coisa bem estruturada, mas mal divulgada. Acho que 

tudo se resume nisso: falta de divulgação. Tanto para nós vendermos como também para as 

pessoas que geralmente é [composta por] um pessoal mais idoso e eles também não entram na 

Internet para fazer isso. Então, uma divulgação maciça em cima, usando rádio, TV... E 

também algum material para as agências, para nós também termos conhecimento para 

sabermos o que vender. 

  

Agência C: Eu acho que a idéia é boa, a formatação está bacana, mas eu acho que ainda tem 

que focar mais como uma lavagem cerebral, para que isso vire na cabeça da pessoa que vai 

viajar, lembrar sempre daquilo ali no momento que ele for fazer uma viagem. 

 

7) Comentários adicionais: 

 

Agência C: Bota propaganda do Vai Brasil que vai dar pra vender bastante. Principalmente no 

programa da Ana Maria Braga que é um programa que as mulheres gostam de assistir de 

manhã.  

 

 

 


